บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดาเนิ น งานรวมและผลการด าเนิ น งานเฉพาะกิ จ การ กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิ จการและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ข้างต้นนี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้ าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุ ดตามดุ ล ยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

กำรจัดกำรเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

1. การบั น ทึ ก บั ญ ชี และการเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การ
แลกเปลี่ยนหุ้นสาหรั บเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
อ้างอิ งถึ งหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 2.3 (นโยบาย วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อรายการเหล่านี้มีดงั ต่อไปนี้
1. อ่านและทาความเข้าใจต่อสัญญาการโอนและแลกเปลี่ยนหุ ้น
การบัญชี เรื องบัญชีกลุ่มกิ จการ – เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2. ทดสอบการบันทึกบัญชีของรายการเหล่านั้น
และบริ ษทั ร่ วม) และ ข้อ 13 (เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย)
3. ทดสอบรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ่ งได้แก่
- การประเมิ น ความรู้ ความสามารถและความ
เมื่อ วัน ที่ 26 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท สแพลช มี เดี ย
เที่ยงธรรมของผูป้ ระเมินอิสระภายนอก
จากัด (มหาชน) จาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์
- การประเมิ น วิ ธี การที่ ใช้และความเหมาะสมของ
ดี ไซน์จากัด และบริ ษ ัท สปิ น เวิร์ค จากัด ที่ มีอ ยู่ท้ งั หมด
สมมติ ฐานหลักที่ ส าคัญ ซึ่ งได้แก่ อัตราการเติ บโต
ให้แก่บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) บริ ษทั มีเดีย
ของรายได้ และ อัตราคิดลด โดยเทียบกับข้อมูลทาง
อี เ วนท์ ดี ไ ซน์ จ ากัด ได้ด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ให้แ ก่
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ตกลง
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้
กั น ก่ อ นที่ บริ ษั ท ไทรทั น โฮลดิ้ ง จ ากั ด (มหาชน)
ในรายงาน
จะดาเนินการแลกเปลี่ยนหุน้ สามัญของบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์
ดีไซน์จากัด และบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด กับหุ ้นสามัญของ
จากการตรวจสอบข้า พเจ้าพบว่าสมมติ ฐานที่ ส าคัญมี หลัก ฐาน
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
สนับ สนุ น ที่ เพียงพอ การบัน ทึ ก บัญชี และการเปิ ดเผยข้อ มูลใน
ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการที่เกี่ยวกับการแลกหุ ้นนี้ เป็ นเรื่ อง หมายเหตุประกอบงบการเงินมีความเหมาะสม
สาคัญต่ อ การตรวจสอบของข้าพเจ้า เนื่ อ งจากมูล ค่ าของ
รายการมี ส าระส าคั ญ รายการมี ค วามซั บ ซ้ อ น และ
เกี่ ย วข้อ งกั บ การประมาณการที่ จ าเป็ นต้อ งใช้ ใ นการ
คานวณกาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในงบการเงิน
2. การรั บรู้ รายได้จากงานตามสัญญาก่ อสร้ าง
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.8 (นโยบาย
การบัญชีเรื่ องสัญญาก่อสร้าง) และ ข้อ 4 (ประมาณการทาง
การบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ)
กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู้ ร ายได้จ ากงานตามสั ญ ญาก่ อ สร้ า งซึ่ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั โดย
ใช้วธิ ีการรับรู้รายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน

วิธีปฏิบตั ิงานที่สาคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากงาน
ตามสัญญาก่อสร้างประกอบด้วย
1. ทาความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อ
การรับรู้รายได้จากขั้นความสาเร็ จของงาน
2. สอบถามผูบ้ ริ หาร, วิศวกรผูร้ ับผิดชอบ และพนักงาน
บัญชี เพื่อประเมิน ความเหมาะสมของขั้นความสาเร็ จ
ของงานที่กาหนดโดยผูบ้ ริ หาร
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
ตรวจตัดยอดของต้นทุนและการรับรู้รายได้
4. เข้าสังเกตการณ์โครงการที่ยงั ดาเนินการอยูโ่ ดยการสุ่ มเลือก

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ขั้น ความส าเร็ จของงานประเมิน โดยวิศวกรผูร้ ั บ ผิดชอบ
งาน ก าไรขั้น ต้น ของงานก าหนดโดยใช้อ ัต ราส่ ว นของ
ต้น ทุ น งานที่ เ กิ ดขึ้ น แล้ว ต่ อ งบประมาณการต้น ทุ น การ
ก่ อ สร้ า งทั้ งสิ้ น ของโครงการ ในการประมาณการนี้
ผู้บ ริ หารจ าเป็ นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จในการก าหนดขั้ น
ความสาเร็ จของงานที่ถูกต้องที่สุด

กำรจัดกำรเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
5. ตรวจสอบเอกสารการจ่ ายเงิ นสาหรั บ โครงการที่แล้ว
เสร็ จภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของต้นทุนงานที่รับรู้
6. สอบถามผูบ้ ริ หารและตรวจสอบหลักฐานเกี่ ยวกับการ
ดาเนิ นคดีทางกฎหมายของงานตามสัญญา ซึ่ งข้าพเจ้า
ได้รับหนังสื อยืนยันสถานะทางกฎหมายของคดีความ
จากที่ ป รึ กษาทางกฎหมายของกลุ่ ม บริ ษัท และใช้
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของต้นทุนงานที่รับรู้

ข้าพเจ้าให้ความสาคัญต่อการตรวจสอบการรับรู้รายได้จาก
งานตามสัญญาก่อสร้างเนื่ องจากมูลค่าของรายได้ประเภท
นี้ มีสาระสาคัญต่องบการเงินและต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญ จากการตรวจสอบของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า พบว่า การประเมิ น ขั้น
ความสาเร็ จของงานที่ประเมินโดยผูบ้ ริ หารมีความสมเหตุสมผล
ของผูบ้ ริ หารในการประมาณขั้นความสาเร็ จของงาน
สอดคล้องกับหลักฐานที่มีอยู่

ข้าพเจ้าได้รั บประมาณการจากผูบ้ ริ หาร และได้ประเมินวิธีการ
และขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ข้าพเจ้า
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.11 (นโยบาย
ได้ท ดสอบความถู กต้อ งและครบถ้ว นของการค านวณ รวมถึ ง
การบัญชี เรื่ อ งที่ ดิ น และอุ ป กรณ์ ) ข้อ 2.14 (นโยบายการ
ตรวจสอบข้อมูลในการคานวณกับข้อมูลนาเข้า
บัญชี เรื่ อ งการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พย์) และ ข้อ 16 (ที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์)
ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการคานวน เช่น
- จ านวนสั ญ ญาเช่ า ป้ ายโฆษณา ข้า พเจ้า กระทบยอด
ในระหว่า งปี ผูบ้ ริ ห ารมี การประเมิน การด้อ ยค่ าของป้ าย
ข้อมูลรายได้ตามสัญญาเช่ ากับประมาณการรายได้ค่า
โฆษณาโดยรั บรู้ ขาดทุ น จากการตั้งค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าเข้า
เช่ าป้ ายโฆษณาในอนาคตของผูบ้ ริ หาร ประเมินแผน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมในปี พ.ศ.2559 จานวน 11.53
ธุ รกิ จของผูบ้ ริ หารในการสร้ างรายได้ค่าโฆษณาจาก
ล้านบาท
ป้ าย และได้ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุ ญาตจาก
ทางราชการในการตั้งป้ ายโฆษณา
ผูบ้ ริ หารได้มีการประเมินมูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ คื นของ
- อัตราคิดลด ข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนเงินทุนของ
ป้ ายโฆษณา โดยใช้วิธีมูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้
บริ ษ ัท โดยเปรี ยบเที ย บกับ ข้อ มูล ทางการตลาด และ
โดยการประมาณรายได้ค่าเช่าในอนาคตของป้ ายโฆษณา
อุตสาหกรรมเดียวกัน

3. กำรตั้งค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของป้ำยโฆษณำ

ข้า พเจ้าให้ค วามส าคัญในการประเมิน มูล ค่ าที่ คาดว่า จะ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่ใช้ใน
ได้รับคืนของป้ ายโฆษณา เนื่องจากความมีสาระสาคัญและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีความเหมาะสม
ความซับ ซ้อ นของดุ ล ยพินิจที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ รวมถึ งการใช้
สมมติ ฐานที่ สาคัญในการประมาณการกระแสเงิน สดใน
อนาคตเช่นประมาณการรายได้ และอัตราคิดลด

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

กำรจัดกำรเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับประมาณการจากผูบ้ ริ หาร และได้ขประเมินวิธีการ
และขั้นตอนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ข้าพเจ้า
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 (นโยบาย
ได้ทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนข้อมูลที่ สาคัญที่ใช้ในการ
การบัญชีเรื่ องบัญชีกลุ่มกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
คานวน เช่น
บริ ษทั ร่ วม) และ ข้อ 13 (เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย)
- อัตราการเติ บ โตของรายได้ ข้าพเจ้า ได้ประเมิน แผน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมี
ธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยที่จดั ทาโดยผูบ้ ริ หาร โดยข้อมูลที่
มีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 506
ใช้ ส ามารถตรวจสอบกั บ ข้อ มู ล จากภายนอก และ
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47 ของสิ นทรัพย์รวม
สมมติฐานที่ใช้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เนื่ องจากความถดถอยในผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
- อัตราการคิดลด ข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนเงินทุน
ผูบ้ ริ หารได้จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณา
ของบริ ษ ัท โดยเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มูล ทางการตลาด
จากแผนธุรกิจ โดยใช้วธิ ีกระแสเงินสดคิดลด ในการประเมิน
และอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ในเงิ น ลงทุ น บริ ษัท ย่ อ ย ในระหว่ า ง
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้า พเจ้า พบว่าการประเมิ น การ
ปี บริ ษัท ได้รั บ รู้ ค่ า ใช้จ่ า ยจากการตั้ง ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า
ด้อยค่าของเงินลงทุนที่ประมาณโดยผูบ้ ริ หารมีความสมเหตุสมผล
สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 54 ล้านบาท
สอดคล้องกับหลักฐานที่มีอยู่
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ การตรวจสอบการด้อ ยค่ าของ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ย เนื่ อ งจากมูล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น
ดังกล่ าวมีสาระส าคัญต่อ งบการเงิ น และการประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของบริ ษทั ย่อยนั้นขึ้นอยู่ดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการประเมิ น ผลประกอบการของบริ ษ ัท
และการใช้ส มมติ ฐ านที่ ส าคัญ คื อ อัต ราการเติ บ โตของ
รายได้ และ อัตราคิดลด

4. กำรด้อยค่ ำของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ หรื อกับความรู้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมการมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อ งตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บ
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู ง แต่ ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ


สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ ยวข้อ งในงบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ งรวมถึงประเด็น
ที่มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบและข้อ บกพร่ อ งที่ มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุ ดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
งานระหว่างทาส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสุทธิ
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ส่วนของค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดตัดจาหน่ายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

7
8
9
10
36 ค)

11

350,141,633
14,192,348
73,292,981
221,780
6,323,560
11,254,686

617,393,172
1,050,000
359,379,272
1,257,170
10,307,319
40,524,001

233,994,301
24,674,130
204,998,250
-

385,840,185
27,983,925
76,998,250
-

8,423,213
533,072
-

1,990,899
931,229
391,000
-

312,000
-

624,000
-

464,383,273 1,033,224,062

463,978,681

491,446,360

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

- (ขำดทุน)กำไรจำกกำรประมำณกำร

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรายได้
ความสัมพันธ์ลูกค้า
ค่าความนิยมสุทธิ
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์สุทธิ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
ค่ามัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

14,230,155
133,999,726
471,987,705
928,552
2,268,119
562,632
20,680,601
16,613,048
13,136,134
2,508,153

3,596,651
134,299,726
576,872,512
3,883,166
8,662,758
78,809,620
2,779,107
5,620,459
60,881,593
35,944,894
11,602,782
4,265,609

541,598,275
67,815,019
645,235
5,641,761
201,000

553,838,283
74,943,959
2,526,006
8,380,498
20,476,100
11,602,781
301,000

676,914,825

927,218,877

615,901,290

672,068,627

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

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

25

81,092,871
918,675

403,376,025
-

17,422,700
-

40,720,661
-

26

28,464,666
2,022,329
1,790,729
657,089

24,846,509
26,345,036
5,983,195
3,031,254
512,092

694,194
627,922
1,057,244
-

656,941
1,017,427
311,189
-

114,946,359

464,094,111

19,802,060

42,706,218

34,717,100
17,359,045
6,810,000
5,328,806
9,655,744
50,000

60,044,104
6,381,396
2,100,000
4,910,938
9,961,344
75,001

1,785,839
626,489
1,255,065
-

2,480,043
1,300,000
673,206
1,255,065
-

73,920,695

83,472,783

3,667,393

5,708,314

188,867,054

547,566,894

23,469,453

48,414,532

813,416,825

813,416,825

813,416,825

813,416,825

หมำยเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทา
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
- หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสุทธิ
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

26
23
27

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 8,134,168,249 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 7,251,298,578 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 8,033,578,407 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสม

28

- 725,129,858
- 725,129,858
803,357,841
- 803,357,841
548,392,949 548,392,949 548,392,949 548,392,949
30,193,829
30,193,829
79,109,071
56,520,803
(489,241,908) (154,718,239) (295,340,272) (188,616,181)

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ ำของของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

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

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

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

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

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

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การจัดการช่องสัญญาณ
รายได้จากสื่ อรายการโทรทัศน์
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
รายได้งานก่อสร้าง
รายได้จากการจัดกิจกรรม
กาไรจากการซื้อกิจการ
รายได้อื่น

40
30

รวมรายได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายกิจการ
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
(ขาดทุน)กาไรอื่นสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน

40
31

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

81,485,000
12,349,819
80,785,937
112,852,790
8,862,320

112,331,033
24,493,977
81,169,060
215,333,226
15,105,500
76,991,481
56,187,040

665,452
96,434
15,843,593

100,436,491
10,237,100
10,020,670
58,112,323

296,335,866

581,611,317

16,605,479

178,806,584

(147,279,527)
(162,623,119)
(8,879,905)
(161,816,215)
(37,633,727)
26,766,334
(151,895,236)
(5,497,809)

(204,205,854)
(145,483,426)
(11,591,547)
(206,093,155)
(7,310,181)
4,734,984
(10,648,542)

(1,227,761)
(137,096)
(54,949,309)
8,130,191
(54,398,435)
(171,530)

(152,283,447)
(1,860,098)
(72,847,547)
(1,307,708)
(175,220)

รวมค่าใช้จ่าย

32

(648,859,204)

(580,597,721)

(102,753,940)

(228,474,020)

(ขำดทุน)กำไรก่ อนส่ วนแบ่ งกำไร
จำกเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

(352,523,338)
-

1,013,596
16,674,170

(86,148,461)
-

(49,667,436)
-

33

(352,523,338)
(28,744,998)

17,687,766
(14,696,930)

(86,148,461)
(20,496,006)

(49,667,436)
(3,328,913)

34

(381,268,336)
(44,322,414)

2,990,836
(40,966,222)

(106,644,467)
-

(52,996,349)
-

ขำดทุนสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
27
- การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับ
- (ขาดทุน)กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(425,590,750)

(37,975,386)

(106,644,467)

(52,996,349)

222,980

7,588,910

(99,530)

1,558,772

(44,596)

(1,517,782)

19,906

(311,754)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(425,412,366)

(31,904,258)

(106,724,091)

(51,749,331)

(ขำดทุน)กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ขำดทุน)กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนือ่ ง
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(ขำดทุน)กำไรส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาก
การดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาก
การดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)

กำรแบ่ งปัน(ขำดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(ขำดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาก
การดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาก
การดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)

(ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้น
(ขาดทุน)กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(334,702,053)
(90,888,697)

(3,373,095)
(34,602,291)

(106,644,467)
-

(52,996,349)
-

(425,590,750)

(37,975,386)

(106,644,467)

(52,996,349)

(321,724,599)

12,378,525

(106,644,467)

(52,996,349)

(12,977,454)

(15,751,620)

-

-

(334,702,053)

(3,373,095)

(106,644,467)

(52,996,349)

(334,523,669)
(90,888,697)

2,499,013
(34,403,271)

(106,724,091)
-

(51,749,331)
-

(425,412,366)

(31,904,258)

(106,724,091)

(51,749,331)

(321,546,215)

18,250,633

(106,724,091)

(51,749,331)

(12,977,454)

(15,751,620)

-

-

(334,523,669)

2,499,013

(106,724,091)

(51,749,331)

(0.0419)

0.0019

(0.0139)

(0.0083)

(0.0017)

(0.0025)

-

-

(0.0419)

0.0018

(0.0139)

(0.0075)

(0.0017)

(0.0022)

-

-

35.1

จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
(ขาดทุน)กาไรต่อหุน้ ปรับลด
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

35.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับปี
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
- จากการแปลงสภาพหุน้ กู้
- จากการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจากัด
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเนื่องจากลงทุนเพิ่ม
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ขาดทุนสาหรับปี - ปรับปรุ งใหม่

28
28
28

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 หลังกำรปรับปรุง
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับปี
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากการแลกเปลี่ยนหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ขาดทุนสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

6

28

40

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชำระ
เต็มมูลค่ ำแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

614,012,199

292,515,097

8,689,779
393,949
102,033,931
-

793,026
255,084,826
-

725,129,858

งบกำรเงินรวม (บำท)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ ำของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วน(ต่ำ)เกินทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสั ดส่ วน
เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น
ขำดทุนสะสม
กำรถือหุ้นในบริษทั ย่อย
-

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ ำของ
ของบริษทั ใหญ่

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม

รวม

(157,416,272)

(7,316,679)

741,794,345

(5,893,424)

735,900,921

30,193,829
-

-

63,837,482

38,883,608
1,186,975
357,118,757
63,837,482

359,294,932
48,395,111
(96,000,000)
(63,837,482)

38,883,608
1,186,975
357,118,757
359,294,932
48,395,111
(96,000,000)
-

-

-

6,071,128
(3,373,095)

-

6,071,128
(3,373,095)

(34,602,291)

6,071,128
(37,975,386)

548,392,949

30,193,829

(154,718,239)

56,520,803

1,205,519,200

207,356,845

1,412,876,045

งบกำรเงินรวม (บำท)
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ ำของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนเกินทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสั ดส่ วน
เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น
ขำดทุนสะสม
กำรถือหุ้นในบริษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ ำของ
ของบริษทั ใหญ่

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม

รวม

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชำระ
เต็มมูลค่ ำแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

725,129,858
-

548,392,949
-

30,193,829
-

(132,897,131)
(21,821,108)

56,520,803
-

1,227,340,308
(21,821,108)

242,584,385
(35,227,540)

1,469,924,693
(57,048,648)

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

78,227,983
-

-

(30,193,829)
-

-

22,588,268
-

48,034,154
22,588,268
-

35
(47,811,828)
(51,063,311)
(6,779,953)

48,034,154
35
(47,811,828)
(28,475,043)
(6,779,953)

-

-

-

178,384
(334,702,053)

-

178,384
(334,702,053)

(90,888,697)

178,384
(425,590,750)

803,357,841

548,392,949

-

(489,241,908)

79,109,071

941,617,953

10,813,091

952,431,044

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(บำท)
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับปี
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ ้นกู้
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการจัดสรรหุ ้นให้กบั บุคคลในวงจากัด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ น - กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ขาดทุนสาหรับปี

28
28
28

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลค่ำแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

เงินรับล่วงหน้ ำค่ ำหุ้น

ขำดทุนสะสม

รวม

614,012,199

292,515,097

-

(136,866,849)

769,660,447

8,689,779
393,949
102,033,931

793,026
255,084,826

30,193,829
-

-

38,883,608
1,186,975
357,118,757

-

-

-

1,247,017
(52,996,349)

1,247,017
(52,996,349)

725,129,858

548,392,949

30,193,829

(188,616,181)

1,115,100,455

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับปี
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ขาดทุนสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

28

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลค่ำแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

เงินรับล่วงหน้ ำค่ ำหุ้น

ขำดทุนสะสม

รวม

725,129,858

548,392,949

30,193,829

(188,616,181)

1,115,100,455

78,227,983

-

(30,193,829)

-

48,034,154

-

-

-

(79,624)
(106,644,467)

(79,624)
(106,644,467)

803,357,841

548,392,949

-

(295,340,272)

1,056,410,518

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

15

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
(ขาดทุน)กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
ค่าตัดจาหน่ายสัญญาที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้สิทธิสาหรับการผลประโยชน์ตดั จ่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการซื้อกิจการ
ขาดทุนจากการจาหน่ายการดาเนินงานที่ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากการยกหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(352,523,338)

17,687,766

(86,148,461)

(49,667,436)

86,805,004
990,059
(26,766,334)
325,308
120,000,000
8,662,758
710,897
(762,921)
1,599,694
47,683
31,010,779
37,633,727
16,976,818
(1,903,564)
5,497,809

103,543,063
3,273,003
7,310,181
(16,674,170)
1,320,369
1,270,677
(96,544)
3,381,008
745,779
(76,991,481)
671,056
(32,022,637)
(2,668,817)
10,608,242

7,802,276
972,340
(8,130,191)
47,683
860,748
53,490,004
3,561,963
(6,252,501)
171,530

22,654,608
3,069,261
3,059,079
541,411
(3,380,103)
175,220

(71,695,621)

21,357,495

(33,624,609)

(23,547,960)

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งานระหว่างทาส่ วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
ความสัมพันธ์ลูกค้า
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
เงินมัดจาที่จะได้รับคืน
ค่ามัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่ วนเกินงานระหว่างทา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี-้ ส(ขาดทุ
ิ นหมุนนเวี)กยาไรจากการประมาณการ
นอื่น
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(47,263,861)
1,035,390
3,658,451
(1,374,487)
(199,909)
391,000
(1,533,352)
(147,228)
62,629,857
918,675
969,583
970,286
158,109
4,710,000
(14,594,565)
(255,600)

413,979,466
(1,257,170)
787,639
1,640,760
(8,662,758)
(78,809,620)
574,590
306,922
(116,498,872)
8,716,379
(48,309,312)
(1,364,220)
(10,650,000)
(1,555,493)
(11,930,648)

14,819,873
312,000
11,602,781
100,000
(16,083,287)
(389,505)
746,055
(1,300,000)
(3,708,210)
-

20,715,950
(99,000)
1,510,180
(153,093)
529,526
(1,208,112)
(7,750,000)
-

เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและจ่ายภาษีเงินได้

(61,623,272)

168,325,158

(27,524,902)

(10,002,509)

32
32
10
11, 32
12
21

31
31
13, 31
40
34
30
30
32

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท
(10,002,509)
919,996
(4,252,168)
4,563,923
-

เงินสด(จ่าย)รับกิจกรรมดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

(61,623,272)
1,903,565
(270,238)
(9,084,582)
(26,022,916)

168,325,158
2,547,802
64,731,346
49,308,419

(27,524,902)
2,872,614
2,738,737
-

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(95,097,443)

284,912,725

(21,913,551)

(8,770,758)

(23,775,852)
(18,385,340)
(22,276,184)
3,838,390
(226,000)
(120,000,000)
(578,510)

40,000,000
8,019,177
1,473,183
40,206,295
15,700,000
21,415,951
(96,000,000)
300,000
(47,114,296)
23,722,302
(1,325,556)
-

(150,880,000)
22,880,000
(2,249,996)
(39,000,000)
(7,888,010)
-

8,019,177
(6,400,000)
64,099,000
708,736
29,722,022
15,700,000
(128,084,049)
(5,603,678)
4,640,063
(29,471)
-

(181,403,496)

6,397,056

(177,138,006)

(17,228,200)

35
(31,158,920)
-

(24,557,984)
(42,481,101)
(124,785,927)
(1,186,975)

(828,481)
-

(1,716,143)
-

48,034,154
(7,625,869)

38,883,608
1,186,975
357,118,757
(375,176)

48,034,154
-

38,883,608
357,118,757
-

9,249,400

203,802,177

47,205,673

394,286,222

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชาระจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจสุ ทธิ
เงินสดจ่ายซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินมัดจาจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั อื่นเพิ่มขึ้น
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
- จากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
- จากการแปลงสภาพหุ้นกู้
- จากการจัดสรรหุ้นให้กบั บุคคลในวงจากัด
จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

36 ง)
36 ค)
36 ค)

12

13
13

11,32

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
เงินสดจากการซื้อกิจการ

(267,251,539)
617,393,172
-

495,111,958
122,281,214
-

(151,845,884)
385,840,185
-

368,287,264
63,968,872
(46,415,951)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี

350,141,633

617,393,172

233,994,301

385,840,185

เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3,396,403

10,523,843

3,241,071

10,455,745

เจ้าหนี้คงค้างจากการเช่าการเงิน

5,139,700

-

-

-

สิ นทรัพย์สุทธิในบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย

47,723,433

-

-

-

ส่ วนของผุถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยลดลงจากการแลกเปลี่ยนหุ้น

51,063,311

-

-

-

รำยกำรทีม่ ิใช่ เงินสดและข้อมูลเพิ่มเติม

การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นของบริ ษทั ย่อยอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 18 ถึง 119 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
17

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สำรบัญประกอบหมำยเหตุงบกำรเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

หน้ ำ

ข้อมูลทัว่ ไป ..................................................................................................................................................................................................................19
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จากัดซึ่ งจัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ต่อมาได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537
บริ ษทั มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนู ธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุ งเทพมหานคร 10230
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ คือ การให้บริ การผลิตและบริ การเช่าป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ และสื่ อดิจิตอลมีเดีย รับจ้างผลิตสื่ อโฆษณา
บนป้ ายโฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์แ ละให้บริ การเคเบิ้ลที วี ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์และให้เช่ าสตูดิโอ
บริ การรับจัดกิจกรรม ตลอดจนประสานงานในการจัดหาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ รับจัดงานแสดงสิ นค้าและโฆษณา
การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชี ที่ รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนด
ของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ
และต้อ งเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับ ซ้อน หรื อ เกี่ ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่ มี
นัยสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่ อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กาหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ ยวกับ การปรั บ ราคาตามบัญชี ก่อ นหักค่ าเสื่ อ มราคาสะสม และค่าเสื่ อ มราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้
วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบตั ิ ทางบัญชี สาหรั บเงิ นสมทบจากพนักงานหรื อบุคคลที่ส ามแก่ โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ให้
ชัดเจนขึ้น การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เงิ นสมทบนั้นเกิ ดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การที่มากกว่าหนึ่ งรอบ
ระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้รวมกิ จการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสาคัญแก่ กิจการที่รายงาน หรื อแก่ บริ ษ ัทใหญ่ของกิ จการที่รายงาน
ซึ่งกิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสาคัญ มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2558) ให้กิจการที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จด้านการลงทุ น ที่ ได้รับ การยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในการจัดทางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้
และได้กาหนดให้วดั มูล ค่าเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรั บรู้ การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกาไรหรื อขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มลู ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจาหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นลาดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสาคัญที่ใช้
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสมในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุ รกิ จหรื อไม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ งบการเงินของ
กลุ่มกิจการ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ ได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้นใน
เรื่ อง ก) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชาระสิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าคานิ ยามของเครื่ องมือทางการเงิน
ว่าเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อส่ วนของเจ้าของตามคานิ ยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่ องการแสดง
รายการสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดให้วดั มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของ
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรั บรู้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุนทุกสิ้ นรอบระยะเวลาการ
รายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับการจัดตั้งการ
ร่ วมค้าที่อยูภ่ ายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ส่ วนงานดาเนิ นงาน ได้กาหนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกาหนดให้นาเสนอการกระทบยอด
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม การปรั บ ปรุ งนี้ ได้ให้
คานิ ยามของกิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนและได้กาหนดข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวม ซึ่ งการ
ปรับปรุ งดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนา
บริ ษทั ย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทางบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิ จการอื่ น ได้กาหนดให้กิจการที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จด้า นการลงทุ น เปิ ดเผยข้อ มูล ที่ กาหนดไว้ส าหรั บ กิ จการ
ที่ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม ได้กาหนดให้ชัดเจนขึ้ น
เกี่ ยวกับข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่ งรวมถึงสัญญา
ที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับ
เหมืองผิวดิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาคัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระสาคัญ - กิ จการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาให้ผใู้ ช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บายผลกระทบที่มี
ต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 อาจจาเป็ น
ต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ นอกจากนี้
ยังมีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาเป็ นต้องเรี ยงลาดับตามลาดับ
การแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)
ทั้งนี้ การเลื อ กใช้น โยบายบัญชี ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภท (บริ ษ ัท ย่อ ย การร่ วมค้า หรื อ บริ ษ ัท ร่ วม)
เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทาโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสาหรั บ
กิจการที่ไม่ใช่ กิจการที่ดาเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่เป็ น
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริ ษทั ร่ วมหรื อ
การร่ ว มค้า นั้น ๆใช้อ ยู่ หรื อ จะถอดการวัดมูล ค่ ายุติ ธรรมออกและแทนด้วยการจัดท างบการเงิ น รวมของ
บริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่เป็ นกิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้
วิธีส่วนได้เสี ยสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือได้กาหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง
กาล หรื อที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิง
จากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผใู้ ช้งบการเงินต้อง
สามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติม
ในกรณี ที่สินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ าย) ถูกจัดประเภทใหม่จาก “ที่ถือไว้เพื่อขาย” เป็ น “ที่มีไว้
เพื่อจ่ายให้แก่ ผเู้ ป็ นเจ้าของ” หรื อถูกจัดประเภทใหม่ในทางตรงกันข้ามนั้น ไม่ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลง
แผนการขายหรื อแผนการจ่ายและไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามแนวทางการบันทึกบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้มีการปรั บ ปรุ งให้ชัดเจนขึ้ น เกี่ ยวกับ
1) ข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวมว่าให้ใช้กบั กิ จการที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลางที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนจะต้องนา
บริ ษ ัท ย่อ ยที่ ไม่ ใ ช่ กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้านการลงทุ น และบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวให้บ ริ การหรื อ มีกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทางบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2559) ได้กาหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสาหรั บ
1) การซื้ อ ส่ วนได้เสี ยในการดาเนิ น งานร่ วมกันที่ กิจกรรมของการดาเนิ นงานร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้ น
เป็ นธุรกิจ ให้ผซู้ ้ือนาหลักการบัญชีของการรวมธุ รกิจมาถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณี ที่ผรู้ ่ วมดาเนิ นงานมีการซื้ อ
ส่ วนได้เสี ยในการดาเนิ นงานร่ วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนได้เสี ยเดิมที่มีอยู่ในการดาเนิ นงานร่ วมกันจะไม่ถูกวัด
มูลค่าใหม่ หากร่ วมดาเนินงานยังคงมีการควบคุมร่ วมอยู่
ผูบ้ ริ หารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการไม่ ได้น ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมือง
ผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
เรื่ อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับ
เครื่ องมือทางการเงิน
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บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการ
มีการเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอานาจควบคุม
กลุ่ มกิ จการบัน ทึ ก บัญชี การรวมธุ ร กิ จโดยถื อ ปฏิ บ ัติ ตามวิธี ซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โ อนให้ส าหรั บ การซื้ อ บริ ษ ัท ย่อ ย
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ือโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่ผซู้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชาระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น
มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จจะถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ ละครั้ ง กลุ่มกิ จการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ือต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกาไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ใน
กาไรหรื อขาดทุน สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และ
ให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ในส่ วนของเจ้าของ
ส่ ว นเกิ น ของมูล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ มูล ค่ า ส่ ว นได้เสี ยที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ ม ในผูถ้ ู กซื้ อ และมูล ค่ า ยุติ ธรรม
ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของ
ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่ องจาก
การซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรขาดทุน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
(1) บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรั บเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
(2) รายการและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มกิ จการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่ นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของกลุ่มกิ จการ
สาหรับการซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิของหุน้ ที่ซ้ือมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ
(3) การจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูล ค่ าจะรั บ รู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น มูล ค่ายุติธรรมนั้นจะถื อ เป็ นมูล ค่ าตามบัญชี เริ่ มแรกของมูลค่ า ของเงิ นลงทุ น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์
ทางการเงิน สาหรั บทุกจานวนที่ เคยรั บรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นจะถูกปฏิบ ัติ
เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
(4) บริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ัท ร่ ว มเป็ นกิ จ การที่ ก ลุ่ ม กิ จ การมีอิ ท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระส าคัญ แต่ ไ ม่ถึ ง กับ ควบคุ ม ซึ่ ง โดยทัว่ ไปก็ คือ การที่
กลุ่ มกิ จการถื อ หุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงอยู่ระหว่างร้ อ ยละ 20 ถึ งร้ อ ยละ 50 ของสิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมด เงิ นลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วมรับรู้โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุน
เมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกาไร
หรื อขาดทุ น ของผูไ้ ด้รับ การลงทุ นตามสั ดส่ วนที่ ผูล้ งทุ นมีส่วนได้เสี ยอยู่ เงิน ลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมของกลุ่มกิ จการ
รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่
เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากาไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรหรื อขาดทุน และ
ส่ วนแบ่งในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุน
ของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมมีมลู ค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมนั้น กลุ่มกิจการ
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้ แทน
บริ ษทั ร่ วม
กลุ่มกิ จการมีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีขอ้ บ่ งชี้ ที่ แสดงว่าเงิน ลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมเกิ ดการด้อ ยค่ า
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน กับ มูล ค่ าตามบัญชี ของเงิ นลงทุน และรั บรู้ ผลต่ างไปที่ ส่วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน )ของเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ัทร่ วมใน
งบกาไรขาดทุน
รายการกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับบริ ษทั ร่ วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั
ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์
ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิ จการ กาไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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2.4

กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อ วัน ที่ ตีราคาหากรายการนั้น ถูก วัดมูล ค่ า ใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุ น ที่ เ กิ ดจากการรั บ หรื อ
จ่ ายช าระที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่ าสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ่ ง เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
และเงินเบิกเกิ นบัญชี เงินเบิกเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

2.6

ลูกหนี้กำรค้ ำ
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ

34

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.7

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุน หรื อ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุน ของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
เข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากร
ขาเข้า ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น

2.8

สั ญญำก่อสร้ ำง
สั ญ ญาก่ อ สร้ า งคื อ สั ญ ญาที่ เ จรจาเฉพาะเจาะจงเพื่ อ ก่ อ สร้ า งสิ น ทรั พ ย์ร ายการเดี ย วหรื อ หลายรายการซึ่ งสั ม พัน ธ์ กัน
อย่างใกล้ชิดหรื อต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรื อเชื่ อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ข้ นั สุ ดท้าย
เมื่อผลการดาเนิ นงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ได้
ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่งค่อนข้างแน่วา่ จะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อผลการดาเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้ที่สัญญาก่อสร้างจะมี
กาไร ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ตน้ ทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกิน
กว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในการกาหนดขั้นความส าเร็ จของงานก่ อ สร้ าง จะไม่พิจารณาต้น ทุน การก่ อ สร้ างที่เกิ ดขึ้น ในระหว่างปี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กิจกรรมในอนาคต ซึ่งแสดงอยู่ในรู ปสิ นค้าคงเหลือ จานวนเงินที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้า หรื อสิ นทรัพย์อื่น ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของต้นทุน
กลุ่มกิ จการแสดงจานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิ เรี ยกร้ องจากผูว้ ่าจ้างสาหรั บงานก่ อสร้ างทุกสัญญาเป็ นสิ นทรั พย์ของ
กิ จการส าหรั บ ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น และก าไรที่ รับ รู้ (หักด้วยรายการขาดทุ น ที่ รั บ รู้ แ ล้ว) สู ง กว่า จานวนเงิ น งวดที่ เรี ย กเก็ บ
ซึ่งจานวนเงินที่เรี ยกเก็บที่ลูกค้ายังไม่ได้ชาระและจานวนเงินประกันผลงานจะรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
กลุ่มกิ จการจะแสดงจานวนเงินทั้งสิ้ นที่ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิ เรี ยกร้ องจากกิ จการสาหรั บงานก่ อสร้ างทุกสัญญาเป็ นหนี้ สินของ
กิจการสาหรับจานวนเงินที่เรี ยกเก็บมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและกาไรที่รับรู้(หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว)
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2.9

เงินลงทุน
บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม
บัญชี ของเงิ น ลงทุ น สู งกว่ามูล ค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น บริ ษ ัท จะบัน ทึ กรายการขาดทุ น จากค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ ารวมไว้ใ น
งบกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาหน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อตรา
สารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ ายจะกาหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วย
ราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่ มกิ จการ จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุ่มกิจการจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่ออสังหาริ มทรัพย์น้ นั
เป็ นไปตามค านิ ย ามของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เ พื่อ การลงทุ น สั ญ ญาเช่ า ดาเนิ น งานนั้น จะถู กรั บ รู้ เ สมื อ นว่าเป็ นสั ญญาเช่ า
ทางการเงิน
การรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุน
การกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะ
รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ มื จะถูกรวมในขณะที่การซื้อหรื อการก่อสร้าง
และจะหยุดพักทันทีเมื่อสิ นทรั พย์น้ ันก่ อสร้ างเสร็ จอย่างมีนัยสาคัญ หรื อระหว่างที่การดาเนิ นการพัฒนาสิ นทรั พย์ที่เข้า
เงื่อนไขหยุดชะงักลง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มกิจการจะ
ได้รับ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุน สามารถวัดมูล ค่าได้อย่างน่ าเชื่ อ ถือ ค่ าซ่ อ มแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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2.10 อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบนั และข้อสมมติเกี่ ยวกับ
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในขณะเดียวกันจะต้องสะท้อนถึงกระแสเงิน
สดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเนื่ องจากอสังหาริ มทรั พย์ กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้สะท้อนอยู่ในรู ปหนี้ สินแล้ว
รวมทั้งหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจ่ายรวมทั้งค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น ยังไม่มี
การรับรู้ในงบการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคตที่จะจ่ายเพื่อปรับปรุ งหรื อทาให้
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ดีข้ ึน และไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ ยวข้องที่จะได้รับจากรายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคตนั้น
เว้นแต่ผมู้ ีส่วนร่ วมทางการตลาดจะนามาพิจารณาในการหามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน กลุ่มกิจการจะต้องตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อกิจการจาหน่ ายหรื อเลิกใช้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการจาหน่าย
กรณี ที่ กลุ่มกิ จการจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ที่มูล ค่ายุติธรรมโดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายไม่มีความเกี่ ยวข้อ งกัน และเจรจาต่ อรอง
ในลักษณะที่เป็ นอิสระจากกัน มูลค่าตามบัญชีก่อนขายจะมีการปรับไปใช้ราคาในการทารายการ และบันทึกผลกาไรสุ ทธิ
จากการปรับมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุน
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคานวณตามวิธีเส้นตรง (หรื อวิธี
คิดค่าเสื่ อมราคาวิธีอื่น เช่ น วิธียอดลดลง และวิธีจานวนผลผลิต) เพื่อที่ปั นส่ วนราคาทุ นตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ดงั นี้
อาคาร

20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มกิจการจะ
ได้รับ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุน สามารถวัดมูล ค่าได้อย่างน่ าเชื่ อ ถือ ค่ าซ่ อ มแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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2.11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ต้นทุนเริ่ มแรกจะ
รวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้ อ อากรขาเข้า ภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืนไม่ได้ (หลังหักส่ วนลดการค้า
และจานวนที่ได้รับคืนจากผูข้ าย) และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ ันอยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสาหรับการรื้ อ
การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ นั
มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลาหนึ่ง
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ กลุ่มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ป้ ายโฆษณา - ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
- ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์สาหรับการผลิตและออกอากาศ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์

ตามอายุสัญญาเช่า และ 20 ปี
5 ปี
10 ปี
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน และ 10 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
5 - 10 ปี
3 - 5 ปี
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน และ 5 ปี
5 และ 10 ปี
5 และ 15 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที่มลู ค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกาไรหรื อขาดทุน
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2.12 ค่ ำควำมนิยม
ค่าความนิยมคือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้
และหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้น ค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะ
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มลู ค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคานวณในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่ วย
นั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและ
ระบุส่วนงานดาเนินงานได้
2.13 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิการหาผลประโยชน์
ลิ ข สิ ท ธิ์ และสิ ท ธิ การหาผลประโยชน์ที่ ไ ด้ม านั้น สามารถแบ่ งแยกได้จ ะแสดงด้ว ยราคาทุ น ลิ ขสิ ท ธิ์ และสิ ท ธิ ก ารหา
ผลประโยชน์มีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่ นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสม วิธีตดั จาหน่ าย
จะใช้วธิ ีเส้นตรงเพื่อปั นส่ วนต้นทุนของลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ การหาผลประโยชน์ตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมาจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยคานวณจากต้นทุนในการได้มา และ
การดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจาหน่ ายตลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
สัญญาที่ทากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
สั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้า และความสั ม พัน ธ์ กั บ ลู ก ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ม าจากการรวมธุ ร กิ จ จะรั บ รู้ ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันรวมธุ รกิ จ สัญญาที่ทากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่ นอนและ
วัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม การตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ ี ตดั จาหน่ ายภายใน 5 ปี ด้วยวิธีประมาณการของ
กระแสเงินสดในอนาคตตามสัดส่ วนของรายได้ส่วนเกินที่ประมาณการ

39

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.14 กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่ มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตาม
บัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรั บรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรั พย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ นทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่ส ามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุป ระสงค์ของการประเมิน การด้อ ยค่ า
สิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ สิ นทรั พย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2.16 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้น้ นั จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู้เป็ นต้นทุนการจัดทารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัด
จาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ในการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ มูลค่ายุติธรรมของส่ วนที่เป็ นหนี้ สินกาหนดโดยใช้อตั ราตลาดของดอกเบี้ยสาหรับหุ ้นกูท้ ี่ไม่
สามารถแปลงสภาพได้ซ่ ึงเท่าเทียมกัน และบันทึกเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียนด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายไปจนกว่าสิ ทธิ แปลง
สภาพสิ้ นสุ ดลงหรื อจนกว่าจะครบกาหนดอายุของหุน้ กู้ สิ่ งตอบแทนส่ วนที่เหลือจะปันให้กบั สิ ทธิแปลงสภาพและรับรู้เป็ น
รายการหนึ่งในส่ วนของเจ้าของ โดยที่ในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆไปมูลค่าส่ วนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่รับรู้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษีเงิน ได้ตอ้ งรั บ รู้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคั บใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดาเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้เพื่อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ ที่การนากฎหมายภาษี
ไปปฏิบตั ิข้ ึนอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่
หน่วยงานจัดเก็บ
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2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษี เ งิ น ได้รอการตัดบัญชี รับ รู้ ตามวิธีหนี้ สิ น เมื่ อ เกิ ดผลต่ างชั่วคราวระหว่างฐานภาษี ของสิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น และ
ราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิ จการจะไม่รับรู้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากการรั บรู้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่ อ กาไรหรื อ ขาดทุ น ทั้งทางบัญชี หรื อ ทางภาษี ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี คานวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และ
คาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่ างชั่วคราวนั้น มาใช้ป ระโยชน์ กลุ่ มกิ จการได้ต้ งั ภาษี เงิ น ได้รอตัดบัญ ชี ของผลต่ างชั่วคราวของเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
ผลต่ า งชั่วคราวและการกลับ รายการผลต่ างชั่ว คราวมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่า จะไม่ เกิ ด ขึ้ น ภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรั พย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.18 ผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มกิจการได้กาหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์
ส าหรั บ โครงการสมทบเงิ น บริ ษ ัท จะจ่ ายเงิ น สมทบให้กองทุ น ในจานวนเงิ น ที่ คงที่ กลุ่ มกิ จการไม่มีภ าระผูก พันทาง
กฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงาน
ทั้งหมดสาหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ ง
บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่ม
กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหัก
ออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มกิจการ พนักงานที่ทางานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยเนื่ องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางาน หรื อเมื่อ
ทางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดโดยขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาทางาน ซึ่ งอัตราที่ใช้ในปั จจุบนั กาหนดไว้
300 วันของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายและอาจปรับปรุ งเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ส าหรั บ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการบ าเหน็ จ บ านาญที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น ซึ่ งจะก าหนดจ านวนเงิ น
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และ
ค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
2.19 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้ อันเป็ น
ผลสื บ เนื่ อ งมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้น มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษ ัทต้อ ง
สู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระ
ผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยง
เฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.20 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นซึ่ งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของเจ้าของ
โดยนาไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.21 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการให้บริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิ จการ รายได้จะ
แสดงด้วยจานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมการให้บริ การภายในกลุ่มบริ ษทั สาหรั บงบการเงินรวม
รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อให้บริ การในงวดเดียวกับที่การให้บริ การเสร็ จสิ้ นลง
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้โดยใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
-

-

รายได้จากสื่ อรายการโทรทัศน์ประกอบด้วยรายได้จากการบริ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์
และรายได้จากการรั บจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รายได้จากการบริ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และรายการ
โทรทัศน์จะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ
โทรทัศน์จะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อผลิตเสร็ จ
รายได้ที่เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนบริ การ เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนบริ การที่มีลกั ษณะรายการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งรั บรู้
รายได้เมื่อบริ การดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยมูลค่ายุติธรรมของค่าบริ การที่แลกเปลี่ยน
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา รายได้ค่าบริ การและรายได้ค่าบริ หารรับรู้เป็ นรายได้
ตามเกณฑ์คงค้างที่ระบุในสัญญาเช่าและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยรั บรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา โดยคานึ งถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และคานึงถึงจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
เงินปันผลรับรับรู้เมื่อบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ
รายได้งานก่อสร้างรับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นความสาเร็ จของระดับบริ การที่ทาเสร็ จแล้ว ดูนโยบายการบัญชีขอ้ 2.8 เรื่ อง
สัญญาก่อสร้าง

2.22 ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงานด าเนิ น งานได้ถูก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที่ น าเสนอให้ผูม้ ีอ านาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.23 ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากหุ ้นกู้แปลงสภาพ ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ าการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิ จการย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสด
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ ย งโดยรวมของกลุ่ มกิ จ การจึ ง มุ่ง เน้น ความผัน ผวนของตลาดการเงิ น และแสวงหาวิธี การลด
ผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ น งานโดยฝ่ ายการเงิน เป็ นไปตามนโยบายที่ อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายการเงิ นของ
กลุ่ มกิ จ การจะชี้ ประเด็น ประเมิ น และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิ นด้ว ยการร่ วมมื อ กัน ท างานอย่า งใกล้ชิ ด กับ หน่ ว ย
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ ฝ่ ายการเงินจะกาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินและใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่อง
ส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากกลุ่มกิจการดาเนิ นงานในประเทศและมีธุรกรรมส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท จึงไม่มีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้แ ละกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของกลุ่มกิ จการส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึ นกับ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ธุ รกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทารายการ
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มกิ จการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มกิ จการมีนโยบายที่เหมาะสม
เพื่อทาให้เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมและรายการเงินสดได้เลือกที่จะ
ทารายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่ าเชื่อถือสู ง กลุ่มกิจการมีนโยบายจากัดวงเงินธุ รกรรมการให้สินเชื่อ
กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอานวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ ได้มีการตกลงไว้แล้ว
อย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสิ นเชื่ อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติของธุ รกิ จที่เป็ นฐานของกลุ่มกิ จการ
มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือ ทางการเงิ นที่ วดั มูล ค่ าด้วยมูล ค่ ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้


ข้อมูลระดับ ที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน



ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น



ข้อ มูล ระดับ ที่ 3 ได้แ ก่ ข้อ มูล ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ซึ่ งไม่ ได้ม าจากข้อ มูล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้จ ากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงการวิเคราะห์เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ที่ เปิ ดเผยด้วยมูล ค่ ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ข้ อมูลระดับ 1 ข้ อมูลระดับ 2 ข้ อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท
สิ นทรั พย์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุ ทธิ

-

138,400,000

6,000,000

รวม
บำท
144,400,000

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.2

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
(ก) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 1
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือ ทางการเงิ นที่ ซ้ื อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ อ งอ้างอิ งจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ ใน
งบการเงิ น ตลาดจะถื อเป็ นตลาดที่ มีสภาพคล่ อ งเมื่อราคาเสนอซื้ อ ขายมีพร้ อมและสม่ าเสมอ จากการแลกเปลี่ ยน
จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การด้านราคา หรื อหน่ วยงานกากับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการ
ในตลาดที่เกิดขึ้นจริ งอย่างสม่าเสมอ ในราคาซึ่ งคู่สัญญาซึ่ งเป็ นอิสระจากกันพึงกาหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length
basis) ราคาเสนอซื้ อขายที่ ใช้ส าหรั บส าหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ถื อโดยกลุ่ มกิ จการได้แก่ ราคาเสนอซื้ อปั จจุ บ ัน
เครื่ องมือทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุ พนั ธ์ที่มี
การซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
โดยเทคนิ คการประเมินมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของ
กิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่
สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2
ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดับ 3
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :





ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรื อราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสาหรับเครื่ องมือที่คล้ายคลึงกัน;
มูลค่ ายุติธรรมของสั ญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยคานวณจากมูลค่ าปั จจุ บ ันของประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้;
มูลค่ ายุติธรรมของสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ากาหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ;
เทคนิคอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่เหลือ
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.2

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
(ค) เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 3
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ ำยุติธรรม
ฝ่ ายการเงินของกลุ่มกิจการได้รวมถึงคณะทางานที่ได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับ
การรายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะทางานนี้ ได้รายงานโดยตรงต่อผูอ้ านวยการสายการเงิน
(CFO) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) การประชุมระหว่าง ผูอ้ านวยการสายการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะทางานเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จดั ขึ้นอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในแต่ละไตรมาส
ซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ
ข้อมูลหลักที่กลุ่มกิ จการใช้ในการประเมินมูลคายุติธรรมระดับที่ 3 ได้แก่ อัตราคิดลดสาหรั บสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งคู่สัญญาประสบปั ญหาทางด้านการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่ งประมาณโดยอ้างอิงจากต้นทุน
ทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ ง
กลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สัญญาที่เป็ นผูอ้ อกตราสารนั้น กลุ่มกิจการ
ได้มีการติดต่อโบรกเกอร์เพื่อการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงในมูล ค่ายุติธรรมระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุ กวันที่ในรายงานในแต่ ละไตรมาส
ในระหว่างการประชุ มระหว่าง ผูอ้ านวยการสายการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท างานเกี่ ยวกับ การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยในระหว่างการประชุ มคณะทางานได้มีการนาเสนอรายงานเพื่ออธิ บายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่ อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ และข้ อสมมติฐำน
กลุ่มกิ จการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจ
ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
(ก) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ปรับปรุ งด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าเนื่องจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนทัว่ ไปสู งกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งประเมินจากมูลค่าจากการใช้ โดยผูบ้ ริ หารได้ทาการประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต
ความผันผวนของปั จจัยภายนอกอื่นที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน และได้จดั ทาและสอบทานประมาณการทางการเงิน
และประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากบริ ษทั เหล่านั้นในอนาคตเพื่อประกอบการประเมิน
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวบางรายการซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะใช้สิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง มีข้อ สมมติ ฐานจากการคาดการณ์ ผลก าไรที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต
และปรั บ ปรุ งด้วยปั จจัยความผัน ผวนภายนอกอย่างอื่ นที่ คาดว่าจะกระทบต่อ ประมาณผลกาไรที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้ง
การพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ่งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ
(ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
โดยมีข้อ สมมติ ฐานหลายตัว รวมถึ งข้อ สมมติ ฐานเกี่ ยวกับ อัตราคิ ดลด การเปลี่ ย นแปลงของข้อ สมมติ ฐานเหล่ า นี้ จะส่ ง
ผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของ
ประมาณการกระแสเงิน สดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม
กลุ่ มกิ จการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัตรรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุล เงิ นเดียวกับ สกุลเงิน ที่ ตอ้ งจ่ ายชาระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผย
ในหมายเหตุ 27
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
5

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุป ระสงค์ของกลุ่มกิ จการในการบริ หารทุ นของบริ ษ ัทนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ น งานอย่างต่ อเนื่ อ งของ
กลุ่มกิ จการเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่ อเจ้าของและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุน ที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั เจ้าของ การคืนทุนให้แก่ เจ้าของ
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6

ปรับปรุ งข้ อผิดพลำด
ผูบ้ ริ หารพบเอกสารประกอบรายการรับจ่ายเพิ่มเติมได้ระบุขอ้ ผิดพลาดจากลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าของบริ ษทั สปิ นเวิร์ค จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมาในปี พ.ศ. 2558 การปรับปรุ งข้อผิดพลาดนี้ เป็ นสาเหตุให้ลูกหนี้ การค้ากับเจ้าหนี้ การค้า รวมถึงรายการภาษี
ที่เกี่ยวข้อง ในงบการเงินรวม ณ วันสิ้ นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่น
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (สิ นทรัพย์)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (หนี้สิน)
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ขาดทุนสะสมส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

ก่อนปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ปรับปรุ ง
บำท

หลังปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

473,587,024
49,336,346
454,898,889
43,298,030
3,478,785

(114,207,752)
(8,812,345)
(51,522,864)
(16,952,994)
2,504,410

359,379,272
40,524,001
403,376,025
26,345,036
5,983,195

(132,897,131)
242,584,385

(21,821,108)
(35,227,540)

(154,718,239)
207,356,845

16,082,426

(57,048,648)

(40,966,222)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
6

ปรับปรุ งข้ อผิดพลำด (ต่อ)
นอกจากนี้ ผบู้ ริ หารได้คน้ พบข้อผิดพลาดข้ออื่นที่มีสาเหตุเกิ ดจากการตั้งค่าเผื่อของการรื้ อถอนน้อยเกินไปเป็ นจานวน 8,706,279 บาท
ที่มาจากสองบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สแพลชเอสเตท จากัด ที่มีผลกระทบตามรายการ
ข้างล่างนี้
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน

7

568,166,233
1,255,065

8,706,279
8,706,279

576,872,512
9,961,344

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทฝากประจา

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

58,600
142,109,779
198,531,617
9,441,637
350,141,633

206,388
63,578,790
534,505,072
19,102,922
617,393,172

5,229
38,719,923
185,827,512
9,441,637
233,994,301

8,932
38,232,983
338,283,774
9,314,496
385,840,185

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 - 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10 1.00 ต่อปี )
8

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากออมทรัพย์จานวน 14,192,348 บาท
(พ.ศ. 2558 : 1,050,000 บาท) มีดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 0.38 ต่อปี ) เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ า
ประกันดังกล่าวใช้เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 กลุ่ ม กิ จ การมี เ งิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ที่ ติ ด ภาระค้ า ประกั น เป็ นเงิ น ฝากออมทรั พ ย์แ ละ
เงินฝากประจาที่มีกาหนดระยะเวลาหนึ่ งปี จานวน 14,230,155 บาท มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 3,596,651 บาท มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้ อยละ 2.75 ต่อปี ) เงิ นฝากออมทรั พย์
ดังกล่าว ใช้เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน และเงินฝากประจาดังกล่าวใช้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกัน
หนังสื อค้ าประกันการเช่า
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
9

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36 ข))
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท
67,534,944
(8,053,317)
59,481,627

พ.ศ. 2558
บำท
159,670,473
(45,089,639)
114,580,834

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
3,744,690
3,901,260
(2,983,037)
(2,945,037)
761,653
956,223

-

-

44,265,956
(40,840,261)
3,425,695

67,760,939
(48,959,231)
18,801,708

รายได้คา้ งรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5,002,861
(2,763,055)
2,239,806

90,394,541
(1,956,260)
88,438,281

2,503,055
(2,503,055)
-

1,696,260
(1,696,260)
-

ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

16,045,440
(15,929,843)
115,597

7,634,993
(5,659,855)
1,975,138

91,800
91,800

580,102
580,102

-

-

17,958,945
(1,317,569)
16,641,376

8,628,796
(1,366,791)
7,262,005

2,153,846
(2,153,846)
-

2,242,973
(2,153,846)
89,127

153,846
(153,846)
-

153,846
(153,846)
-

เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36 ข))

-

-

2,024

-

ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

-

806,795
(806,795)
-

-

806,795
(806,795)
-

-

-

6,958,839
(3,578,952)
3,379,887

3,578,952
(3,578,952)
-

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

2,628,622
2,628,622

154,295,892
154,295,892

371,695
371,695

383,887
383,887

เงินประกันผลงาน

8,827,329

-

-

-

73,292,981

359,379,272

24,674,130

27,983,925

ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36 ข))
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ข))
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
9

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ ำ - บริษัทอืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

ลูกหนี้กำรค้ ำ - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทอืน่
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

24,668,077

106,026,789

-

13,910

9,170,885
311,905
2,112,007
31,272,070
67,534,944

1,595,096
2,610,867
5,305,041
44,132,680
159,670,473

3,744,690
3,744,690

695,500
3,191,850
3,901,260

-

-

-

7,512,455

-

-

44,265,956
44,265,956

8,087,031
2,821,159
7,464,168
41,876,126
67,760,939

-

88,186,863

-

-

2,239,806
2,763,055
5,002,861

251,418
1,956,260
90,394,541

2,503,055
2,503,055

1,696,260
1,696,260
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
9

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้อนื่ - บริษัทอืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

ลูกหนี้อนื่ - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,097

7,054,893

-

2

16,044,343
16,045,440

6,800
573,300
7,634,993

91,800
91,800

6,800
573,300
580,102

-

-

14,438,954

688,573

-

-

17,090
40,659
80,057
3,382,185
17,958,945

1,691,854
3,647,430
2,600,939
8,628,796
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
10

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย

4,425,858
2,223,010
6,648,868
(325,308)
6,323,560

6,682,260
6,398,798
13,081,058
(2,773,739)
10,307,319

สิ นค้าคงเหลือมูลค่า 666,829 บาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ซึ่ งต่ากว่าราคาทุน ในระหว่างปี พ.ศ. 2559
กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยในงบกาไรขาดทุนเป็ นจานวน 325,308 บาท
11

เงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอืน่
กลุ่มกิจการมีการชาระเงินมัดจา เป็ นจานวน 120 ล้านบาท เพื่อชาระค่าซื้ อขายหุ ้นให้แก่ผขู้ ายตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นแบบมีเงื่อนไข
บังคับก่อน (“สัญญา”) โดยมีการจานาหุน้ สามัญของบริ ษทั ประกอบธุ รกิจพลังงานหมุนเวียน จานวน 4 บริ ษทั เป็ นหลักประกันใน
การชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายหุ ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มกิ จการสามารถบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งเรี ยกคืนเงินมัดจาจากผูข้ ายได้ หาก
ผูข้ ายไม่ส ามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบังคับก่ อ นวันที่ กาหนดไว้ในสั ญญา ซึ่ งสั ญญาหมดอายุในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และกลุ่มกิ จการได้รับรู้ ค่าเผื่อการด้อ ยค่าเต็มจานวน เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่ กลุ่มกิ จการจะไม่ได้รับเงิน มัดจาคืน จากผูข้ าย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการเชื่อว่า กลุ่มกิจการจะดาเนิ นการรับโอนหุ ้นสามัญที่จานาเพื่อชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายหุ ้น
กลุ่มกิจการอยูร่ ะหว่างการว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกเพื่อทาการประเมินมูลค่าของบริ ษทั ที่นาหุน้ สามัญมาจานา
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมสุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

ชื่อบริษทั
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ
เอนเทอร์เทนเมนท์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

นาเข้าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อจาหน่ายและสร้างภาพยนตร์
เพื่อการค้าหากาไร

ประเทศไทย

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

40.00

40.00

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

100.00

100.00

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

19,500,489
(19,500,489)
-

19,500,489
(19,500,489)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

19,500,489
(19,500,489)
-

19,500,489
(19,500,489)
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมสุ ทธิ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินรวม

ราคาตามบัญชีสุทธิ ตน้ ปี
เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
- บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
จาหน่ายเงินลงทุน
โอนไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

182,412,267
40,000,000

-

174,788,283
-

-

16,674,170
(15,603,456)
(223,482,981)
-

-

(15,700,000)
(159,088,283)
-

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายหุ ้นสามัญในบริ ษทั สกินิก กรุ๊ ป จากัด ที่บริ ษทั ถืออยู่ท้ งั หมดจานวน 15,000 หุ ้น
ให้แก่บุคคลธรรมดารายหนึ่งในราคาหุ ้นละ 1,046.67 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 15,700,000 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
และอนุ มตั ิ ให้ท ารายการดังกล่ าวในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยบริ ษ ัทได้รับช าระเงิ นค่ าหุ ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อยโดยตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ ิคเจอร์ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั อิน แอนด์ออน สตูดิโอ จากัด*
บริ ษทั ไลฟ์ เรดิโอ จากัด*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ลักษณะธุรกิจ

จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
รับจัดงานคอนเสิ ร์ต
จัดรายการสื่ อวิทยุ
รับจ้างผลิตและให้บริ การเช่าป้ ายโฆษณาและสื่ อดิจิตอลมีเดีย
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)

จดทะเบียนใน

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
97.50
100
100.00
84.21
100.00

100.00
100.00
97.50
75.55
100.00
84.21
100.00

576.00
20.00
100.00
180.00
127.50
190.00
2.50

576.00
20.00
100.00
180.00
125.25
190.00
2.50

494,130,000
19,998,000
97,500,000
275,283,204
127,499,996
295,088,283
2,500,000

494,130,000
19,998,000
97,500,000
236,283,204
125,250,000
295,088,283
2,500,000

1,311,999,483
(770,401,208)

1,270,749,487
(716,911,204)

541,598,275

553,838,283

138,750,000
50,000,000
999,700
999,700
4,999,700

138,750,000
1,000,000
68,000,000
50,000,000
999,700
999,700
4,999,700

สุ ทธิ
บริษัทย่ อยโดยอ้ อม
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด
บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด**
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด**
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด

ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
จัดงานแสดงสิ นค้าและสื่ อโฆษณา
จัดกิจกรรมของบริ ษทั โฆษณา
ดาเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ ายโฆษณา
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิล้ ทีวี
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ

วิธีรำคำทุน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

90.10
75.55
75.55
75.55
75.55

90.10
75.55
38.53
75.55
75.55
75.55
75.55

154.00
50.00
1.00
1.00
5.00

154.00
1.00
10.00
50.00
1.00
1.00
5.00

* เลิกกิจการและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี

** ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการได้ปรับโครงสร้างการถือหุ น้ โดย บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ได้ถูกปรับโครงสร้างการถือหุ ้นให้อยู่ภายใต้อานาจควบคุ มของบริ ษทั สแพลช มีเดี ย จากัด
(มหาชน) )ซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวได้ทาการโอนเงินลงทุนที่มูลค่าตามบัญชีและไม่เกิดกาไรหรื อขาดทุน เพราะอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
(จากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย) (หมายเหตุ 12)
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
จ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด*
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด*
หัก สารองค่าเผือ่ การด้อยค่าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

553,838,283
2,249,996
39,000,000

225,249,700
36,000,000

-

159,088,283
136,000,000
2,500,000
(4,999,700)
553,838,283

(53,490,004)
541,598,275

* สาหรั บปี พ.ศ. 2558 ยอดขายเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด และบริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด มีมูลค่าเป็ นศูนย์ เนื่ องจาก
เงินลงทุนดังกล่าวมีการบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนเต็มจานวนแล้ว
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้เรี ยกชาระค่ าหุ ้นเพิ่มหุ ้นละ 1.50 บาท อีกจานวน
รวมทั้งสิ้ น 2,250,000 บาท โดยบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้ชาระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนได้เสี ยจานวน 2,249,996 บาท แล้ว
ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ได้เข้าทาการซื้ อหุ ้นในบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด จานวน
51,000 หุ ้น โดยมีขอ้ ตกลงว่าทางบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จะต้องชาระเงินค่าหุ ้นต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สปิ น เวิร์ค
จากัด โดยแบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นเงินสด จานวน 24,000,000 บาท และส่ วนที่สองจะชาระเป็ นหุ ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนของ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จานวน 44,000,000 หุ ้นในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1 บาทคิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น จานวน
44,000,000 บาท (สี่ สิบสี่ ลา้ นบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซื้ อส่ วนได้เสี ย
ร้อยละ 99.99 ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด ผ่านการมี
กรรมการร่ วมกันและผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน โดยชาระเป็ นเงินสดจานวน 1 ล้านบาท และมีความสามารถควบคุมบริ ษทั มีเดีย อีเ วนท์
ดีไซน์ จากัด
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) (ต่อ)
เนื่องจากผลกระทบจากการแลกหุน้ ระหว่างบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด ทาให้บริ ษทั มีอานาจ
ในการควบคุมลดลง ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด มหาชน
รวมทั้งสิ้ น 36,000,000 บาท เพื่อเพิ่มสัดส่ วนในการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 75.55
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั
มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์จากัด และบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด รวมทั้งสิ้ น 74,000,000 บาท ให้แก่บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์จากัดได้ดาเนิ นการจ่ายเงินปั นผลจานวนหุ ้นละ 3,500 บาทต่อหุ ้น
เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 35,000,000 บาท ให้แก่บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทาให้บริ ษทั มีตน้ ทุนเงิน
ลงทุ นในบริ ษ ัทมี เดี ย เวนท์ ดี ไซน์ จ ากัด และ บริ ษัท สปิ น เวิร์ ค จ ากัด สุ ท ธิ รวม 39,000,000 บาท ก่ อนที่ บริ ษ ัท ไทรทัน
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นการแลกเปลี่ยนหุ ้นสามัญของบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์จากัด และบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด กับหุ ้น
สามัญของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จานวน 44,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24 ของทุน
จดทะเบียน ด้วยต้นทุน 39,000,000 บาท
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนเงิน 40 ล้านบาท
โดยกาหนดให้บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ) ชาระเงินค่าหุ ้นดังกล่าวภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุม
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) มีมติให้ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ทาให้มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
เป็ นร้อยละ 52.63
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิให้ลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) จาก
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิม จานวนสี่ ราย รวมทั้งหมด จานวน 240,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 96,000,000 บาท
ทาให้มีสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 84.21
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ผูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ได้อนุมตั ิยนิ ยอมให้มีการแตกหุน้ เป็ นดังนี้
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท โดยเปลี่ยนเป็ น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
- เปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ของบริ ษทั เดิม 760,000,000 หุน้ โดยเปลี่ยนเป็ น 1,900,000,000 หุน้
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ทาการจัดตั้งบริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จานวน 100,000 หุ ้น โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้น ร้อยละ 25 ตามที่เรี ยกชาระเป็ น
จานวนเงิน 2,500,000 บาทแล้ว
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด, บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด และ บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการได้ปรับโครงสร้างการถือหุ ้นโดย บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
และบริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด ได้ถูกปรั บโครงสร้ างการถือหุ ้น ให้อยู่ภายใต้อานาจควบคุมของบริ ษ ัท สแพลช มีเดีย จากัด
(มหาชน) ซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวได้ทาการโอนเงินลงทุนที่มูลค่าตามบัญชีและไม่เกิดกาไรหรื อขาดทุน เพราะทุกบริ ษทั อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่ วนของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยที่
ถือโดยบริ ษทั ใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่ วนที่ถือหุน้ สามัญ บริ ษทั ใหญ่ไม่ได้ถือหุน้ บุริมสิ ทธิของบริ ษทั ย่อยที่รวมอยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญต่อ
กลุ่มกิจการ
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุ ป

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุ ทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ

บริษทั สแพลช มีเดีย จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท
134,635,495 501,872,093
90,511,785
(187,134,794) (517,368,557) (183,894,651)
(52,499,299) (15,496,464) (93,382,866)

รวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

123,284,114 225,147,280 625,156,207
(33,352,245) (371,029,445) (550,720,802)
89,931,869 (145,882,165)
74,435,405

102,828,952
(16,245,795)
86,583,157

266,647,657
(22,109,380)
244,538,277

340,185,850
(53,207,507)
286,978,343

373,594,197
(63,216,112)
310,378,085

443,014,802
(69,453,302)
373,561,500

640,241,854
(85,325,492)
554,916,362

34,083,858

229,041,813

193,595,477

400,309,954

227,679,335

629,351,767
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ (ต่อ)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รายได้
(ขาดทุน)กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ขาดทุน)กาไรหลังภาษีจากการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไรหลังภาษีจากการดาเนิ นงาน
ที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(ขาดทุน)กาไรเบ็ดเสร็ จ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริษทั สแพลช มีเดีย จำกัด
(มหำชน)
บริษทั สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

182,295,907
(92,609,521)
(31,031)

266,621,518 113,566,214
48,820,488 (195,736,859)
3,484,184 (10,977,648)

550,078,719 295,862,121
107,553,087 (288,346,380)
(17,816,664) (11,008,679)

816,700,237
156,373,575
(14,332,480)

(92,578,490)

45,336,304 (206,714,507)

89,736,423 (299,292,997)

135,072,727

(46,046,292)
258,008
(138,366,774)

(40,966,222)
(1,002,812)
3,367,270 (206,714,507)

- (46,046,292)
6,071,128
258,008
95,807,551 (345,081,281)

(40,966,222)
5,068,316
99,174,821

(31,344,958)

(47,035,710)

(32,651,470)

(20,946,904)

(63,996,428)

(67,982,614)
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ (ต่อ)
งบกระแสเงินสดโดยสรุ ป

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจาก
กิจกรรมดาเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจาก
กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน

บริษทั สแพลช มีเดีย จำกัด
บริษทั สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
(มหำชน)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(72,508,125)
48,820
(5,278,977)
(16,832,651)

15,399,626
214,126
323,034
53,208,784

(24,473,459)
142,480
(286,688)
(3,801,571)
-

303,640,628
782,795
(3,397,067)
(27,894,582)
-

(96,981,584)
191,300
(286,688)
(9,080,548)
(16,832,651)

319,040,254
996,921
(3,397,067)
(27,571,548)
53,208,784

(94,570,933)

69,145,570

(28,419,238)

273,131,774 (122,990,171)

342,277,344

72,758,978
(578,510)

(43,202,221) (154,224,462)
(374,993)
-

(2,503,478)
-

(81,465,484)
(578,510)

(45,705,699)
(374,993)

72,180,468

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

(2,503,478)

(82,043,994)

(46,080,692)
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13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ (ต่อ)
งบกระแสเงินสดโดยสรุ ป (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
จัดหำเงิน
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ้ นปี

บริษทั สแพลช มีเดีย จำกัด
(มหำชน)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

บริษทั สเตรกำ จำกัด
(มหำชน)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

(8,853,888)
(7,625,869)

65,895,985
(375,176)

106,446,248 (204,864,663)
-

97,592,360 (138,968,678)
(7,625,869)
(375,176)

(16,479,757)

65,520,809

106,446,248 (204,864,663)

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

(38,870,222)

91,089,165

(76,197,452)

139,515,464

48,426,299

84,472,964

18,709,331

223,988,428

67,135,630

100,645,242

139,515,464

8,275,512

84,472,964

108,920,754

223,988,428

65,763,633 (115,067,674)

156,852,798

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนระยะยำวอืน่ สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุ ทธิ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ยู เอ็ม จี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน

สุ ทธิ

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)

วิธีรำคำทุน

จดทะเบียนใน

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2558
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

ประเทศไทย

15.00

15.00

100.00

100.00

15,000,000
(15,000,000)
-

15,000,000
(15,000,000)
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
15

อสั งหำริมทรั พย์ เพื่อกำรลงทุนสุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ที่ดนิ
บำท

งบกำรเงินรวม
อำคำร
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

128,700,000
128,700,000

6,000,000
(400,274)
5,599,726

134,700,000
(400,274)
134,299,726

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ

128,700,000
128,700,000

5,599,726
(300,000)
5,299,726

134,299,726
(300,000)
133,999,726

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

128,700,000
128,700,000

6,000,000
(700,274)
5,299,726

134,700,000
(700,274)
133,999,726

ราคายุติธรรม

138,400,000

6,000,000

144,400,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ยังไม่มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธี และลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
-

ที่ดิน ตาบลบึงคาพร้อย จังหวัดปทุมธานี

-

ที่ดิน ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7

-

สิ่ งปลูกสร้าง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7

ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอกด้วยวิธีราคาตลาด
มูลค่าเท่ากับ 134,400,000 บาท (ระดับ 2)
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอกด้วยวิธีราคาตลาด
มูลค่าเท่ากับ 4,000,000 บาท (ระดับ 2)
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระภายนอกด้วยวิธีรายได้
มูลค่าเท่ากับ 6,000,000 บาท (ระดับ 3)

จานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แก่

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(300,000)

(300,000)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ
งบกำรเงินรวม (บำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำร

ป้ำยโฆษณำ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

12,000,000
-

67,571,139
(7,409,861)
-

191,462,284
(79,225,882)
(46,694,186)

-

ราคาตามบัญชีสุทธิ

12,000,000

60,161,278

65,542,216

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าประมาณการรื้ อถอน
จาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคา
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

12,000,000
20,400,331
-

60,161,278
2,265,199
12,533,287
(14,182,025)
-

32,400,331

60,777,739

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

32,400,331
-

ราคาตามบัญชีสุทธิ

32,400,331

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ระบบ
สำนักงำน สำธำรณูปโภค

ป้ำยโฆษณำ
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

115,651,531
(83,995,961)
-

15,183,193
(12,315,187)
-

26,008,958
(2,708,299)
-

9,937,401
(4,996,214)
-

-

31,655,570

2,868,006

23,300,659

65,542,216
8,706,279
(446,344)
(25,852,472)
2,947,959

10,111,516
(1,105,261)
-

31,655,570
1,156,323
(1)
(10,853,498)
-

2,868,006
792,835
(3,493)
11,904,292
(1,240,653)
-

50,897,638

9,006,255

21,958,394

82,369,625 195,019,834
(21,591,886) (100,375,969)
- (43,746,227)

10,111,516
(1,105,261)
9,006,255

60,777,739

50,897,638

อุปกรณ์ สำหรับ
สื่ อ กำรผลิตและ
อิเล็คทรอนิค
ออกอำกำศ

เครื่องจักร

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

งำนระหว่ำง
กำรก่ อสร้ ำง

รวม

10,043,418
-

-

-

-

447,857,924
(190,651,404)
(46,694,186)

4,941,187

10,043,418

-

-

-

210,512,334

23,300,659
152,500
(5,391,267)
-

4,941,187
5,499,385
(1,610,385)
10,812,074
(2,099,600)
-

10,043,418
(10,043,418)
-

335,734,701
-

15,985,574
-

186,340
-

210,512,334
9,934,340
8,706,279
(1,613,879)
(446,344)
407,556,599
(60,724,776)
2,947,959

14,320,987

18,061,892

17,542,661

-

335,734,701

15,985,574

186,340

576,872,512

116,789,536
(94,831,142)
-

27,558,214
(13,237,227)
-

26,161,458
(8,099,566)
-

22,799,860
(5,257,199)
-

-

335,734,701
-

15,985,574
-

186,340
-

865,116,989
(244,498,250)
(43,746,227)

21,958,394

14,320,987

18,061,892

17,542,661

-

335,734,701

15,985,574

186,340

576,872,512
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม (บำท)

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำร

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
จัดประเภทรายการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สุทธิ
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่า

32,400,331
-

60,777,739
673,336
75,927
(430,336)
(1,184,811)
1,045,035
(4,707,074)
-

50,897,638
3,021,309
(4,440,391)
(12,874,093)
(11,525,062)

9,006,255
(2,583,442)
(1,358,236)
(4,863,884)

21,958,394
(9,594)
(5,180,161)
(13,628,216)

14,320,987
1,432,878
(9,170,847)
(88,607)
(3,880,080)
2,803,384
(1,819,079)
(771)

18,061,892
(1,508,243)
-

17,542,661
3,273,929
7,560,191
(136,571)
(6,635,443)
3,660,660
(9,970,222)
-

-

335,734,701
8,001,979
2,859,399
1,181,644
(48,539,313)
-

15,985,574
4,855,326
375,424
421,481
(1,687,647)
-

186,340
3,406,164
(3,310,750)
-

576,872,512
21,643,612
(4,576,962)
(98,201)
(11,700,334)
7,509,079
(87,644,068)
(30,017,933)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

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 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

32,400,331
-

87,649,472 186,714,711
(31,399,656) (105,452,711)
- (56,182,599)

10,344,567
(1,975,725)
(8,168,149)

94,114,501
(77,345,862)
(13,628,216)

23,979,954
(20,381,318)
(771)

27,246,438
(10,692,789)
-

42,674,428
(27,379,223)
-

- 539,706,064
- (236,541,724)
(3,925,930)

38,488,883
(18,538,725)
-

ราคาตามบัญชีสุทธิ

32,400,331

200,693

3,140,423

3,597,865

16,553,649

15,295,205

56,249,816

ป้ำยโฆษณำ

25,079,401

อุปกรณ์ สำหรับ
สื่ อ กำรผลิตและ
อิเล็คทรอนิค
ออกอำกำศ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ระบบ
สำนักงำน สำธำรณูปโภค

ป้ำยโฆษณำ
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

-

เครื่องจักร

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

งำนระหว่ำง
กำรก่ อสร้ ำง

รวม

299,238,410

19,950,158

281,754 1,083,601,103
- (529,707,733)
- (81,905,665)
281,754

471,987,705

68

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
อำคำรและ อุปกรณ์ สำหรับ
ส่ วนปรับปรุ ง
กำรผลิตและ
อำคำร
ออกอำกำศ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(ออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

เครื่องตกแต่ ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน

ระบบ
สำธำรณูปโภค

อำคำร
ยำนพำหนะ ระหว่ ำงก่ อสร้ ำง

รวม

67,571,139
(7,409,861)
60,161,278

10,045,378
(1,863,324)
8,182,054

2,365,942
(414,145)
1,951,797

26,008,958
(2,708,299)
23,300,659

3,434,000
(1,200,489)
2,233,511

-

109,425,417
(13,596,118)
95,829,299

60,161,278
2,043,257
221,941
(14,182,025)
48,244,451

8,182,054
(10,045,378)
3,085,283
(1,221,959)
-

1,951,797
636,866
(544,678)
2,043,985

23,300,659
45,000
107,500
(5,391,267)
18,061,892

2,233,511
5,674,799
(1,314,679)
6,593,631

329,441
(329,441)
-

95,829,299
8,729,363
(10,045,378)
3,085,283
(22,654,608)
74,943,959

69,836,337
(21,591,886)
48,244,451

-

3,002,808
(958,823)
2,043,985

26,161,458
(8,099,566)
18,061,892

9,108,799
(2,515,168)
6,593,631

-

108,109,402
(33,165,443)
74,943,959
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
อำคำรและ อุปกรณ์ สำหรับ
ส่ วนปรับปรุ ง
กำรผลิตและ
อำคำร
ออกอำกำศ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

เครื่องตกแต่ ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน

ระบบ
สำธำรณูปโภค

อำคำร
ยำนพำหนะ ระหว่ ำงก่ อสร้ ำง

รวม

48,244,451
243,000
(4,032,986)
44,454,465

-

2,043,985
430,336
(663,322)
1,810,999

18,061,892
(1,508,248)
16,553,644

6,593,631
(1,597,720)
4,995,911

-

74,943,959
673,336
(7,802,276)
67,815,019

70,079,337
(25,624,872)
44,454,465

-

3,433,142
(1,622,143)
1,810,999

26,161,457
(9,607,813)
16,553,644

9,108,798
(4,112,887)
4,995,911

-

108,782,734
(40,967,715)
67,815,019
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ากับบริ ษทั อินฟิ นิ ต้ ี โปร จากัด ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นพื้นที่สร้างอาคารสานักงานแห่ งใหม่ของบริ ษทั
สัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 อาคารสานักงานแห่ งใหม่และส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร และระบบสาธารณูปโภคได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จพร้อมใช้ บริ ษทั จึงคานวณค่าเสื่ อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รายการอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร และระบบสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างบนที่ดินเช่า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

รำคำทุน ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม รำคำตำมบัญชีสุทธิ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
รวม

69,691,887
26,161,458
95,853,345

(19,574,557)
(7,341,320)
(26,915,877)

50,117,330
18,820,138
68,937,468

ค่ ำเสื่ อมรำคำตั้งแต่
วันที่ 1 กันยำยน
พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557

ค่ ำเสื่ อมรำคำตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2558

(7,409,861)
(2,708,299)
(10,118,160)

(12,164,696)
(4,633,021)
(16,797,717)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังจากผูบ้ ริ หารสามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาในการเช่ าที่ดินได้ส าเร็ จ ผูบ้ ริ หารทาสัญญาเช่ าที่ดินฉบับใหม่ ซึ่ งมีอายุสัญญา 12.5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไปจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 ดังนั้นบริ ษทั จึงเปลี่ยนจานวนปี ที่ใช้คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับ อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร และระบบสาธารณูปโภค เป็ น 12.5 ปี
ตามอายุสัญญาฉบับใหม่ โดยการคานวณค่าเสื่ อมราคาใหม่น้ ี เริ่ มคานวณตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
16

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า ซึ่ งรวมแสดงในรายการ
ข้างต้นประกอบด้วยเครื่ องจักร เครื่ องมือและยานพาหนะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

154,518,282
(49,879,056)
104,639,226

156,344,535
(49,820,284)
106,524,251

8,191,000
(3,812,886)
4,378,114

8,191,000
(3,630,717)
4,560,283

รายการซื้อสิ นทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์จากสัญญาเช่าการเงินโดยกลุ่มกิจการ
เป็ นผูเ้ ช่า เป็ นจานวน 7,395,448 บาท (พ.ศ. 2558 : 4,757,000 บาท)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ
งบกำรเงินรวม (บำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ าย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าตัดจาหน่ าย
สารองค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
สารองค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ค่ำลิขสิทธิ์
สำหรับเพลงและ
ภำพยนตร์
ระยะสั้น

ค่ำลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์

2,100,000
2,100,000

ค่ำสมำชิก

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

22,110,551
(14,524,851)
(7,585,700)
-

-

7,682,102
(3,897,831)
3,784,271

31,892,653
(18,422,682)
(7,585,700)
5,884,271

2,100,000
(2,100,000)
-

-

828,691
(38,312)
790,379

3,784,271
496,865
(1,188,349)
3,092,787

5,884,271
1,325,556
(3,326,661)
3,883,166

2,100,000
(2,100,000)
-

-

828,691
(38,312)
790,379

6,229,269
(3,136,482)
3,092,787

9,157,960
(5,274,794)
3,883,166

-

-

790,379
-

3,092,787
226,000
(47,683)

3,883,166
226,000
(47,683)

-

-

(1,520,000)
881,621
(152,000)
-

(471,606)
158,873
(1,036,973)
(992,846)
928,552

(1,991,606)
1,040,494
(1,188,973)
(992,846)
928,552

-

-

-

8,024,191
(6,102,793)
(992,846)
928,552

8,024,191
(6,102,793)
(992,846)
928,552
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ าย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ าย
สารองค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
สารองค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ค่ำลิขสิทธิ์
สำหรับเพลงและ
ภำพยนตร์
ระยะสั้น

ค่ำลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

2,100,000
2,100,000

22,110,551
(14,524,851)
(7,585,700)
-

5,413,930
(1,948,133)
3,465,797

29,624,481
(16,472,984)
(7,585,700)
5,565,797

2,100,000
(2,100,000)
-

-

3,465,797
29,470
(969,261)
2,526,006

5,565,797
29,470
(3,069,261)
2,526,006

2,100,000
(2,100,000)
-

-

5,443,400
(2,917,394)
2,526,006

7,543,400
(5,017,394)
2,526,006

-

-

2,526,006
(47,683)
(972,340)
(860,748)
645,235

2,526,006
(47,683)
(972,340)
(860,748)
645,235

-

-

5,254,913
(3,748,930)
(860,748)
645,235

5,254,913
(3,748,930)
(860,748)
645,235

74

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
18

สั ญญำที่ยังไม่ รับรู้ เป็ นรำยได้
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้ ใช้วิธีประมาณรายได้จากสัญญาในมือ ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าจะให้บริ การต่อลูกค้าภายในหนึ่ งปี หลังจาก
ถูกซื้อกิจการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2559ได้มีการตัดจาหน่ายหมดไปทั้งจานวน เนื่องจากได้มีการให้บริ การตามสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว

19

ควำมสั มพันธ์ กบั ลูกค้ ำ
มูล ค่ ายุติธรรมของความสั มพัน ธ์ลูกค้าที่ ได้มาที่ ระบุ ได้จานวน 78 ล้านบาท ได้ถูกประเมิน มูล ค่ ายุติธรรมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วย
วิธีคานวณรายได้ส่วนเกิน (Muti-period Excess Earnings Method-MEEM) ซึ่ งได้มีการตัดจาหน่ ายภายใน 5 ปี ด้วยวิธีประมาณการ
ของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัดส่ วนของรายได้ส่วนเกินที่ประมาณการ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นปี
เพิม่ ขึ้นจากการได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยปี

20

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

86,614,945
(7,805,325)
78,809,620
(19,723,516)
(59,086,104)
-

86,614,945
(7,805,325)
78,809,620

-

-

-

86,614,945
(7,805,325)
78,809,620

-

-

ระหว่างปี พ.ศ.2559 เนื่ องจากบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นการแลกเปลี่ยนหุ ้นสามัญของบริ ษทั สปิ นเวิร์ค
จากัด กับหุน้ สามัญของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าซึ่ งเกิดจากการซื้ อธุ รกิจบริ ษทั
ดังกล่าวถูกตัดจาหน่ายทั้งจานวน (หมายเหตุ 40)
ค่ ำควำมนิยมสุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

ค่าความนิยม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

7,108,183
(7,108,183)
-

7,108,183
(7,108,183)
-

-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
21

ค่ ำใช้ สิทธิสำหรับกำรหำผลประโยชน์ สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ ทธิ
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 32)
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

8,147,578
(3,116,804)
(2,251,667)
2,779,107
199,909
(710,897)
2,268,119

8,147,578
(1,796,435)
(2,997,446)
3,353,697
(1,320,369)
745,779
2,779,107

-

-

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ ทธิ
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

8,347,487
(3,827,701)
(2,251,667)
2,268,119

8,147,578
(3,116,804)
(2,251,667)
2,779,107

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวได้พิ จารณาบันทึ กเพื่ อการด้อยค่ าของค่ าใช้สิ ทธิ ส าหรั บการหา
ผลประโยชน์จากการใช้ป้ายโฆษณา จานวน 2,997,446 บาท เนื่ องจากสิ ทธิ ในการหาผลประโยชน์ดงั กล่าวตั้งอยู่ในที่ดินที่ได้ทา
สัญญาเช่ าระยะสั้นไว้โดยมีอายุสัญญาเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 ปี และมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้สิทธิ จากการหาผลประโยชน์
ตลอดสัญญาเช่ าที่ เหลืออยู่ไม่เพียงพอกับค่าตัดจาหน่ าย กลุ่มกิ จการพิจารณาการด้อยค่ าของค่าใช้สิทธิ การหาผลประโยชน์ดงั กล่าว
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นจากประมาณการรายได้จากการให้เช่ าพื้นที่ โฆษณาจากสัญญารายได้ที่มีอยู่จริ ง
ณ วันที่ในงบการเงินตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่ าที่เหลืออยู่ในแต่ละค่าใช้สิทธิ การหาผลประโยชน์กบั มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้พิจารณาบันทึกกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ ค่าใช้สิทธิ สาหรับการหา
ผลประโยชน์จากการใช้ป้ายโฆษณา จานวน 745,779 บาท เนื่ องจากป้ ายบนสิ ทธิ ส าหรั บการหาผลประโยชน์ดงั กล่าวบางป้ ายเริ่ มมี
รายได้จากการให้เช่ าพื้ นที่ โฆษณา ส่ งผลให้มูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รั บคื นจากการใช้สิ ทธิ ส าหรั บการหาผลประโยชน์ จากการใช้
ป้ ายโฆษณาเหล่านั้น มีจานวนมากกว่าค่าตัดจาหน่าย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยขอคืน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยขอคืน
ที่ไม่ ได้ใช้ สำหรับปี สิ้นสุ ด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3,753,941
6,889,949
10,036,711
20,680,601

7,289,179
23,232,507
30,359,907
60,881,593

4,740,366
901,395
5,641,761

3,640,132
4,740,366
8,380,498

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายขอคืนคงค้างในแต่ละรอบบัญชี อยู่ในระหว่างการขอคืน ซึ่ งผูบ้ ริ หารเห็นว่าไม่มีปัญหาในการดาเนิ นการ
ขอคืนภาษีและจานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนแต่อย่างใด จึงไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อสาหรับส่ วนที่อาจจะไม่ได้รับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ายขอคืน
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

8,895,935

14,448,507

-

401,288

26,130,820
35,026,755

45,993,256
60,441,763

-

20,245,120
20,646,408

(4,174,116)

(4,105,748)

-

(170,308)

(31,598,636)
(35,772,752)

(26,772,517)
(30,878,265)

-

(170,308)

(745,997)

29,563,498

-

20,476,100
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ลดลง)เพิ่มขึ้นในส่ วนของเจ้าของ
ยอดคงเหลือปลายปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

29,563,498
(30,264,899)
(44,596)
(745,997)

23,388,907
11,501,114
(5,326,523)
29,563,498

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

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

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงรายการสุ ทธิตามหน่วยภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

16,613,048
(17,359,045)
(745,997)

35,944,894
(6,381,396)
29,563,498

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
-

20,476,100
20,476,100
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
บำท

ลดใน
ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

2,186,950
527,824
6,428,301
11,509,022
450,333
251,013
14,591,451
35,944,894

(1,054,494)
661,194
(5,435,727)
3,977,003
(251,013)
(14,591,451)
(16,694,488)

(44,596)
(44,596)

1,132,456
1,144,422
992,574
15,486,025
450,333
19,205,810

-

2,592,762
2,592,762

-

2,592,762
2,592,762

35,944,894

(19,287,250)

(44,596)

16,613,048
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
บำท

ลดใน
ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

8,218,747
785,186
254,536
15,068,092
24,326,561

(5,406,867)
65,062
328,904
(3,492,715)
(8,505,616)

-

2,811,880
65,062
785,186
583,440
11,575,377
15,820,945

25,272,753
5,435,204
30,707,957

(2,473,121)
4,945,154
2,472,033

-

22,799,632
10,380,358
33,179,990

(6,381,396)

(10,977,649)

-

(17,359,045)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
1 มกรำคม
พ.ศ. 2558
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่างจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทางบัญชีและทางภาษี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
ลดใน
เบ็ดเสร็จ ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

1,292,126
406,775
4,049,929
9,338,837
1,517,140
599,489
251,013
548,391
21,128,397
39,132,097

894,824
167,772
2,548,681
2,170,185
(1,517,140)
(149,156)
(548,391)
(6,536,947)
(2,970,172)

(46,723)
(46,723)

2,186,950
527,824
6,598,610
11,509,022
450,333
251,013
14,591,450
36,115,202

1,524,796
221,396
471,610
2,217,802
36,914,295

(1,524,796)
(51,088)
(471,610)
(2,047,494)
(922,678)

(46,723)

170,308
170,308
35,944,894
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุ ทธิ)

1 มกรำคม
พ.ศ. 2558
บำท

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
บำท

เพิม่ ใน
ส่ วนของ
เจ้ ำของ
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

2,811,875
1,478,926
45,498,729
49,789,530

5,406,872
785,186
293,392
(30,430,637)
(23,945,187)

(1,517,782)
(1,517,782)

8,218,747
785,186
254,536
15,068,092
24,326,561

56,707,406
6,607,512
63,314,918

(31,434,653)
(1,172,308)
(32,606,961)

-

25,272,753
5,435,204
30,707,957

(13,525,388)

8,661,774

(1,517,782)

(6,381,396)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชี
และทางภาษี
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
ลดใน
เบ็ดเสร็จ ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

1,054,494
134,642

(1,054,494)
(154,548)

19,906

-

4,444,501
251,013
14,591,450
20,476,100

(4,444,501)
(251,013)
(14,591,450)
(20,496,006)

19,906
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1 มกรำคม
พ.ศ. 2558
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา - ต้นทุนค่ารื้ อถอน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
ลดใน
เบ็ดเสร็จ ส่ วนของเจ้ ำของ
บำท
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

592,128
338,113
1,712,687
1,517,140
308,184
251,013
20,069,758
24,789,023

462,366
108,283
2,902,122
(1,517,140)
(308,184)
(5,478,308)
(3,830,861)

(311,754)
(311,754)

1,054,494
134,642
4,614,809
251,013
14,591,450
20,646,408

450,860

(450,860)

-

-

221,396
672,256
24,116,767

(51,088)
(501,948)
(3,328,913)

(311,754)

170,308
170,308
20,476,100

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีน้ นั กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จานวน 71.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 40 ล้านบาท) ที่เกิดจาก
รายการขาดทุนจากการตั้งสารองการด้อยค่าเงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น จานวน 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) และขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 236.57 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 200 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกาไรทางภาษีในอนาคต
โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในระหว่าง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
24

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม

เงินมัดจา
เงินประกัน

25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

584,000
1,924,153
2,508,153

1,568,452
2,697,157
4,265,609

201,000
201,000

100,000
201,000
301,000

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อนื่
งบกำรเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ข))
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ข))
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- ค่านายหน้าค้างจ่าย
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
- เงินปันผลค้างจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
เงินประกันผลงาน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

29,840,097

127,380,439

-

7,980,183

3,396,403
3,325,876

10,523,843
1,150,583

3,241,071
2,651

2,263,554
10,455,745
554,909

3,130,602

187,764,081

331,678
-

10,033,540
89,935

1,822,188
937,625
36,315,022
2,325,058
81,092,871

2,312,864
3,168,644
937,625
9,000
66,805,418
3,323,528
403,376,025

11,588,242
2,259,058
17,422,700

2,338,644
3,746,622
3,257,529
40,720,661
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
26

หนี้สินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงินสุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

72,905,492
(9,723,726)
63,181,766
(28,464,666)
34,717,100

107,279,370
(22,388,757)
84,890,613
(24,846,509)
60,044,104

2,787,005
(306,972)
2,480,033
(694,194)
1,785,839

3,615,496
(478,512)
3,136,984
(656,941)
2,480,043

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

27

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

34,161,216
38,744,276
72,905,492

24,890,111
82,389,259
107,279,370

828,480
1,958,525
2,787,005

828,480
2,787,016
3,615,496

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกาไรจากการดาเนิ นงาน
การวัดมูลค่าใหม่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

5,328,806
18,236,446
(222,980)

4,910,938
826,815
(1,550,913)

626,489
3,561,963
99,530

673,206
541,411
(1,558,772)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
27

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายชาระในระหว่างปี
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การวัดมูลค่าใหม่
กาไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

4,910,938
17,966,751
269,695
(14,594,565)
(3,001,033)

2,620,947
3,014,089
758,386
68,429
-

673,206
3,545,732
16,231
(3,708,210)
-

1,690,567
478,627
62,784
-

(23,127)

(1,876,467)

(6,977)

(1,876,467)

220,699
(420,552)
5,328,806

42,953
282,601
4,910,938

57,602
48,905
626,489

35,094
282,601
673,206

สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้มีดงั นี้
สำหรั บปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

ร้อยละ 2.79 - 3.15
ร้อยละ 4.37 - 5.00
ร้อยละ 100
ตามอัตรา
มรณะไทย
พ.ศ. 2551

ร้อยละ 3.15
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 100
ตามอัตรา
มรณะไทย
พ.ศ. 2551

สำหรั บปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ร้อยละ 3.43
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 80
ตามอัตรา
มรณะไทย
พ.ศ. 2551

ร้อยละ 3.43
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 80
ตามอัตรา
มรณะไทย
พ.ศ. 2551
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
27

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคานวณ
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ทกี่ ำหนดไว้
กำรเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

กำรเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

กำรลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด

ร้อยละ 0.50 - 1.00

ร้อยละ 1.00

ลดลง ร้อยละ
3.26 - 13.12

ลดลง ร้อยละ
10.50

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
3.45 - 15.75

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
12.70

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.50 - 1.00

ร้อยละ 1.00

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
3.87 - 15.14

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
12.43

ลดลง ร้อยละ
3.69 - 12.90

ลดลง ร้อยละ
10.49

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ทกี่ ำหนดไว้
กำรเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

กำรเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

กำรลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด

ร้อยละ 1.00

ร้อยละ 1.00

ลดลง ร้อยละ
13.12

ลดลง ร้อยละ
11.01

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
15.75

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
12.96

อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 1.00

ร้อยละ 1.00

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
15.14

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
12.69

ลดลง ร้อยละ
12.90

ลดลง ร้อยละ
10.99

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกับการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาหรับกลุ่มกิจการอยู่ระหว่าง
7.00 ถึง 23.47 ปี (พ.ศ. 2558: 8.00 ถึง 24.62 ปี ) และของบริ ษทั คือ 22.30 ปี (พ.ศ. 2558 : 19.29 ปี )

87

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
27

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ที่ไม่มีการคิดลด :
งบกำรเงินรวม
ระหว่ ำง 1 - 5 ปี ระหว่ ำง 5 - 10 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

เกินกว่ ำ 10 ปี
บำท

รวม
บำท

80,872,955

89,896,831

งบกำรเงินรวม
ระหว่ ำง 1 - 5 ปี ระหว่ ำง 5 - 10 ปี
เกินกว่ ำ 10 ปี
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

5,416,179

-

3,607,697

999,487

5,412,830

6,412,317

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระหว่ ำง 1 - 5 ปี ระหว่ ำง 5 - 10 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

เกินกว่ ำ 10 ปี
บำท

รวม
บำท

38,068,663

40,229,966

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระหว่ ำง 1 - 5 ปี ระหว่ ำง 5 - 10 ปี
เกินกว่ ำ 10 ปี
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

1,960,369

-

200,934

4,083,534

17,547,498

21,631,032
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
28

ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว

จำนวนหุ้น

มูลค่ ำหุ้น
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

813,416,825

6,140,121,991

614,012,199

292,515,097

813,416,825

86,897,793
3,939,489
1,020,339,305
7,251,298,578

8,689,779
393,949
102,033,931
725,129,858

793,026
255,084,826
548,392,949

-

782,279,829

78,227,983

-

813,416,825

8,033,578,407

803,357,841

548,392,949

มูลค่ ำหุ้น
ที่จดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
การเพิ่มทุนในระหว่างปี
- การใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
- การแปลงสภาพหุน้ กู้
- การจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจากัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
การเพิ่มทุนในระหว่างปี
- การใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (“TRITN-W2”) มีรายการเคลื่อนไหว
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2 (“TRITN -W2”)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หน่ วย
หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 31 มีนาคม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่หมดอายุในระหว่างปี
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

493,162,556
(54,653,962)
(104,294,000)
(94,776,500)
(205,054,612)
(34,383,482)
-

864,543,717
(31,553)
(33,664,044)
(49,301,408)
(288,384,220)
493,162,492
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
28

ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 371,381,225 หน่ วย ได้ถูกใช้สิทธิ ในอัตรา 1.047 หุ ้น
สามัญ ต่อ 1 หน่ วย บริ ษทั บันทึกเงินรั บล่วงหน้าจานวน 30,193,829 บาท จากหุ ้นสามัญจานวน 301,938,276 หุ ้น ที่มูลค่าหุ ้นละ
0.10 บาท เป็ นเงิ นรั บ ล่วงหน้าค่ าหุ ้น ในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุ นส าหรั บหุ ้น เพิ่มทุ น จากการใช้สิ ท ธิ
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นหุน้ สามัญจานวน 86,897,793 หุ ้นโดยหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2558 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเพิ่มเติมในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 อีก
จานวน 301,938,276 หุน้ หุน้ เพิ่มทุนจานวนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2559
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 458,779,074 หน่ วย ได้ถูกใช้สิทธิ ในอัตรา 1.047 หุ ้น
สามัญ ต่อ 1 หน่ วย บริ ษทั ได้หักจากเงินรับล่วงหน้าจานวน 30,193,829 บาทที่แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2559
บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุ น ส าหรั บ หุ ้น เพิ่มทุ น จากการใช้สิ ท ธิ ดังกล่ าวกับ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เป็ นหุ ้น สามัญจานวน
480,341,690 หุน้ โดยหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2559
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญรุ่ นที่ 2 (TRITN-W2) ได้ครบกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมี
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่หมดสภาพไปโดยไม่ได้มีการใช้สิทธิจานวน 34,383,482 หน่วย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
29

กำรจำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.)
ข้อมูลการแจกแจงรายได้ดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการคานวณค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (บำท)

รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงินรวม

ใบอนุญำต
ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่
การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Vlike Channel

มีผลตั้งแต่ วันที่
2 กันยายน 2556 – 27 กันยายน 2573
24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Thaichaiyo Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Pop Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

รำยได้ ที่เกี่ยวข้ องและนำมำคำนวณค่ ำธรรมเนียม
รายได้อื่น

รำยได้ ที่ไม่ เกี่ยวข้ อง
หัก รายการระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงิน

ประเภทของรำยได้
1) รายได้จากการให้บริ การใช้โครงข่าย
2) รายได้ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับในบริ การที่ได้รับอนุญาต
1) รายได้จากการให้บริ การพื้นที่และอุปกรณ์ในการออกอากาศ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
1) รายได้จากการสนับสนุ นรายการ
2) ส่ วนแบ่งค่าบริ การส่ งข้อความสั้น
3) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการ
ให้บริ การ
1) รายได้จากการสนับสนุ นรายการ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) ส่ วนแบ่งค่าบริ การส่ งข้อความสั้น
1) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
2) รายได้จากงานก่อสร้าง
3) รายได้จากการบริ หารจัดการ
4) รายได้ค่าพื้นที่และบริ การ
5) รายได้ดอกเบี้ย
6) รายได้อื่น
7) เงินปันผลรับ

รำยได้ ก่อนได้ รับ
ใบอนุญำต
-

ตำมหลักกำรของ กสทช.
รำยได้ หลังได้ รับ
รำยได้ ที่ชำระ
ใบอนุญำตและ
ค่ ำธรรมเนียมแล้ ว
ยังไม่ ชำระ
ระหว่ ำงปี
ค่ ำธรรมเนียม
87,481,774
850,000
137,097
528,355
9,106,525
100,260
665,452

1,200,000
376,791
200,000
791
99,316,141

รวมรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.
87,481,774
850,000
137,097
528,355
9,106,525
100,260

ไม่ ถือเป็ นรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.
700,000
528,355
-

จำนวนเงิน
87,481,774
850,000
700,000
137,097
1,056,710
9,106,525
100,260

1,200,000
376,791
200,000
791
99,981,593

1,228,355

1,200,000
376,791
200,000
791
101,209,948

-

112,133,806
112,852,790
5,961,805
7,656,447
6,902,914
9,105,876
7,056,686
261,670,324

112,133,806
112,852,790
5,961,805
7,656,447
6,902,914
9,105,876
7,056,686
362,880,272
(66,544,406)
296,335,866
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
29

กำรจำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.) (ต่อ)
ข้อมูลการแจกแจงรายได้ดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการคานวณค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (บำท)
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงินรวม

ใบอนุญำต
ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่
การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Vlike Channel

มีผลตั้งแต่ วันที่
2 กันยายน 2556 – 27 กันยายน 2573

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Thaichaiyo Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2561

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Pop Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

รำยได้ ที่เกี่ยวข้ องและนำมำคำนวณค่ ำธรรมเนียม
รายได้อื่น

รำยได้ ที่ไม่ เกี่ยวข้ อง
หัก รายการระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงิน

ประเภทของรำยได้
1) รายได้จากการให้บริ การใช้โครงข่าย
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
1) รายได้จากการให้บริ การพื้นที่และอุปกรณ์ในการออกอากาศ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
1) รายได้จากการสนับสนุ นรายการ
2) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
3) ส่ วนแบ่งค่าบริ การส่ งข้อความสั้น
4) รายได้จากการผลิตรายการ
1) รายได้จากการสนับสนุ นรายการ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
4) ส่ วนแบ่งค่าบริ การส่ งข้อความสั้น
5) รายได้จากการผลิตรายการ
1) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
2) รายได้จากงานก่อสร้าง
3) รายได้จากการจัดกิจกรรม
4) รายได้จากการบริ หารจัดการ
5) รายได้ค่าพื้นที่และบริ การ
6) กาไรจากการซื้ อกิจการ
7) รายได้ดอกเบี้ย
8) รายได้อื่น

รำยได้ ก่อนได้ รับ
ใบอนุญำต
32,168,192
32,168,192

ตำมหลักกำรของ กสทช.
รำยได้ หลังได้ รับ
รำยได้ ที่ชำระ
ใบอนุญำตและ
ค่ ำธรรมเนียมแล้ ว
ยังไม่ ชำระ
ระหว่ ำงปี
ค่ ำธรรมเนียม
123,606,305
3,500,000
600,000
1,000,000
6,948,167
3,555,584
5,971,728
455,094
1,400,000
1,017,000
1,300,000
2,461,578
1,559
151,817,015

รวมรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.
155,774,497
3,500,000
600,000
1,000,000
6,948,167
3,555,584
5,971,728
455,094
1,400,000
1,017,000
1,300,000
2,461,578
1,559
183,985,207

ไม่ ถือเป็ นรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.
3,890,000
16,724,203
380,000
4,500,372
1,894,300
27,388,875

-

120,337,922
215,333,226
15,105,500
24,428,267
20,401,740
76,991,481
4,360,369
65,590,151
542,548,656

จำนวนเงิน
159,664,497
3,500,000
17,324,203
1,380,000
11,448,539
3,555,584
5,971,728
455,094
1,400,000
1,017,000
1,300,000
2,461,578
1,559
1,894,300
211,374,082
120,337,922
215,333,226
15,105,500
24,428,267
20,401,740
76,991,481
4,360,369
65,590,151
753,922,738
(172,311,421)
581,611,317
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
29

กำรจำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.) (ต่อ)
ข้อมูลการแจกแจงรายได้ดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการคานวณค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (บำท)
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ใบอนุญำต

มีผลตั้งแต่ วันที่

ประเภทของรำยได้

ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่

2 กันยายน 2556 - 27 มิถุนายน 2559

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Vlike Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

1) รายได้จากการให้บริ การใช้โครงข่าย
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ ในบริ การที่ได้รับอนุ ญาต
4) รายได้จากการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณ
1) รายได้จากการให้บริ การพื้นที่และอุปกรณ์ในการออกอากาศ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
4) รายได้จากการผลิตรายการ

รำยได้ ที่เกี่ยวข้ องและนำมำคำนวณค่ ำธรรมเนียม
รายได้อื่น

1) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
2) รายได้ดอกเบี้ย
3) รายได้จากการบริ หารจัดการ
4) รายได้ค่าพื้นที่และบริ การ
5) รายได้อื่น

รำยได้ ที่ไม่ เกี่ยวข้ อง
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงิน

รำยได้ ก่อนได้ รับ
ใบอนุญำต

ตำมหลักกำรของ กสทช.
รำยได้ หลังได้ รับ
รำยได้ ที่ชำระ
ใบอนุญำตและ
ค่ ำธรรมเนียมแล้ ว
ยังไม่ ชำระ
ระหว่ ำงปี
ค่ ำธรรมเนียม

รวมรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.

ไม่ ถือเป็ นรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.

จำนวนเงิน

-

137,097
528,355
-

-

137,097
528,355
-

-

137,097
528,355
-

-

665,452

-

665,452

-

665,452

-

96,434
6,252,501
175,459
4,800,000
4,615,633

96,434
6,252,501
175,459
4,800,000
4,615,633

-

15,940,027

15,940,027
16,605,479
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
29

กำรจำแนกรำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.) (ต่อ)
ข้อมูลการแจกแจงรายได้ดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยง หรื อกิจการโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการคานวณค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (บำท)
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ใบอนุญำต

มีผลตั้งแต่ วันที่

ประเภทของรำยได้

ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่

2 กันยายน 2556 - 27 มิถุนายน 2559

การให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Vlike Channel

24 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2559

1) รายได้จากการให้บริ การใช้โครงข่าย
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ ในบริ การที่ได้รับอนุ ญาต
4) รายได้จากการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณ
1) รายได้จากการให้บริ การพื้นที่และอุปกรณ์ในการออกอากาศ
2) รายได้หรื อทรัพย์สินที่เป็ นค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริ การ
3) รายได้ค่าเช่าเวลารายการ
4) รายได้จากการผลิตรายการ

รำยได้ ที่เกี่ยวข้ องและนำมำคำนวณค่ ำธรรมเนียม
รายได้อื่น

1) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
2) รายได้ดอกเบี้ย
3) รายได้จากการบริ หารจัดการ
4) รายได้อื่น

รำยได้ ที่ไม่ เกี่ยวข้ อง
รวมรำยได้ ตำมงบกำรเงิน

รำยได้ ก่อนได้ รับ
ใบอนุญำต

ตำมหลักกำรของ กสทช.
รำยได้ หลังได้ รับ
รำยได้ ที่ชำระ
ใบอนุญำตและ
ค่ ำธรรมเนียมแล้ ว
ยังไม่ ชำระ
ระหว่ ำงปี
ค่ ำธรรมเนียม

รวมรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.

ไม่ ถือเป็ นรำยได้
ตำมหลักกำร
ของ กสทช.

จำนวนเงิน

-

-

92,091,305
3,500,000
3,000,000
1,065,187
1,000,000
6,482,980
-

92,091,305
3,500,000
3,000,000.00
1,065,187
1,000,000
6,482,980
-

1,816,495
380,000
276,388
1,061,236

92,091,305
3,500,000
3,000,000
2,881,682
1,380,000
6,759,368
1,061,236

-

-

107,139,472

107,139,472

3,534,119

110,673,591

-

10,020,670
3,380,103
24,428,239
30,303,981

10,020,670
3,380,103
24,428,239
30,303,981

-

68,132,993

68,132,993
178,806,584
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
30

รำยได้อนื่
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท
รายได้รับจากการยกหนี้
รายได้ดอกเบี้ย
กาไรสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการบริ หารจัดการ (หมายเหตุ 36 ก)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(หมายเหตุ 36 ก)
รายได้จากการเช่า (หมายเหต 36 ก)
รายได้อื่น

1,903,564
164,033
-

32,022,637
2,666,817
-

6,252,501
175,459

3,380,103
24,428,239

6,794,723
8,862,320

21,497,586
56,187,040

4,800,000
4,615,633
15,843,593

20,401,740
3,763,200
6,139,041
58,112,323

รายได้รับจากการยกหนี้เป็ นรายได้สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ดาเนิ นการเจรจาต่อรอง
เพื่อ ขอลดหนี้ ค่ าป้ ายโฆษณาซึ่ ง บริ ษ ัท สแพลช เอสเตท จากัด (เดิ มชื่ อ “บริ ษ ัท แอลเอ็มจี เอสเตท จ ากัด”) ได้ซ้ื อ จากผูข้ าย
บุคคลธรรมดารายหนึ่ ง บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด ได้ส่งหนังสื อขอให้ผขู้ ายลดหนี้ ค่าป้ ายโฆษณาให้จานวน 19.88 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด ได้รับหนังสื อยืนยันจากบริ ษทั คู่คา้ แห่ งหนึ่ งว่าไม่มีภาระหนี้ สินใด ๆ กับบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้น
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด จึงทาการกลับรายการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เคยตั้งไว้ในอดีตเป็ นรายได้จากการยกหนี้จานวน 12.14 ล้านบาท
31

(ขำดทุน)กำไรอืน่ สุ ทธิ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท
ขาดทุนสุ ทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
(ขาดทุน)กาไรจากการจาหน่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ขาดทุน)กาไรจากการด้อยค่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจาเงินลงทุน
ในบริ ษทั อื่น (หมายเหตุ 11)
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการกลับรายการด้อยค่าสิ ทธิสาหรับ
การหาผลประโยชน์

(884,457)

(662,480)
1,270,677

(47,683)

-

(31,010,779)

3,381,008

(860,748)

-

(120,000,000)

-

-

-

-

-

(53,490,004)

-

(151,895,236)

745,779
4,734,984

(54,398,435)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่ อไปนี้ ซึ่ งแสดง
รวมไว้ในกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
ตัดจาหน่าย
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การจัดการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซม
หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ต้นทุนบริ การ – กิจการอื่น
ต้นทุนบริ การ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ก))
ค่าจ้างบริ การ
ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิงเครื่ องจักร
ต้นทุนงานสั่งทา
สารละลาย
ค่าตัดจาหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ก))

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

132,101,477
86,805,004
990,059

119,239,205
103,579,663
3,273,003

25,810,350
7,802,276
972,340

23,278,327
22,654,608
3,069,261

710,897
25,998,721

1,320,369
27,653,544

3,920,300

3,624,321

4,134,721
2,810,498
5,817,419
72,969,243
16,143,054
5,169,411
8,507,306
(26,766,334)
12,188,328

5,916,780
826,815
9,586,749
85,565,764
4,449,444
3,688,040
11,517,450
9,231,553
15,354,456

39,374
252,512
2,401,429
3,966,276
258,435
70,773
(8,130,191)
604,193

4,235,579
541,411
3,202,478
80,578,764
5,100,454
562,523
489,962
3,059,079
2,383,000

43,048,899
8,296,268
44,603
2,947,102
8,662,758
-

43,869,909
25,761,222
(41,961,156)
18,258,129
77,000,000
9,932,802

1,188,387
-

62,991,91
-

-

-

2,373,490

738,980
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ (ต่อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 36 ก))
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจาเงินลงทุน
ในบริ ษทั อื่น (หมายเหตุ 11)
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
รวมค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
บวก ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
33

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

3,019,574

476,607

-

-

72,128,660
37,633,727

35,408,831
-

7,562,462
-

169,417
11,618,722
-

120,000,000

-

-

-

-

-

53,490,004

-

643,361,395
5,497,809
648,859,204

569,949,179
10,648,542
580,597,721

102,582,410
171,530
102,753,940

228,298,800
175,220
228,474,020

ภำษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษี
สาหรับปี
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
การปรับปรุ งจากการบันทึกภาษีเงินได้ปีก่อนต่าไป
การตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,519,901
(30,264,899)
(28,744,998)
(28,744,998)

(25,830,072)
11,501,114
(14,328,958)
(4,196)
(363,776)
(14,696,930)

(20,496,006)
(20,496,006)
(20,496,006)

(3,328,913)
(3,328,913)
(3,328,913)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
33

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

กาไรก่อนภาษีทางบัญชี
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
(ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้น)
รายได้ทางภาษี – เงินปันผลรับ
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น (สิ นทรัพย์)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปี ก่อน
- ขาดทุนทางภาษี
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ค่าเผือ่ หนี้ดอ้ ยค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
- ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชี
และทางภาษี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่เคยรับรู้
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
ได้รับรู้ในปี ก่อน
ภาษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

(352,523,338)

17,687,766

(86,148,461)

(49,667,436)

(70,504,668)

3,537,553

(17,229,692)

(9,933,487)

435,310
7,000,000

407,410
-

424,800
7,000,000

-

(44,596)
(1,580,038)

-

19,906
(1,626,038)

-

30,202,156

-

10,870,150

-

-

3,015,419
1,873,695
(1,517,140)

-

1,307,708
(1,517,140)

295,816
42,464,918

7,522,669
308,184
(450,860)
-

560,780

6,956,682
308,184
(450,860)
-

20,476,100
28,744,998

14,696,930

20,476,100
20,496,006

3,328,913
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
34

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ายบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 มีผลทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้
นาฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมารวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ได้สูญเสี ยอานาจการ
ควบคุม กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการขายบริ ษทั ย่อยจานวน 37,633,727 บาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ได้แสดงผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทย่อยดังกล่าวสาหรั บ งวดก่ อนสู ญเสี ยอานาจการควบคุมอยู่ภายใต้หัวข้อ “กาไร (ขาดทุน )
สาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก”ในงบกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
รายละเอียดของผลการดาเนินงานที่ยกเลิก มีดงั ต่อไป
งบกำรเงินรวม

รายได้
ต้นทุนการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนหักภำษี
ภาษี
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิจำกภำษี

ตั้งแต่ วันที่
1 มกรำคม ถึง
วันที่ 27 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตั้งแต่ วันที่
24 สิ งหำคม ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

887,457,386
(799,703,137)
(123,740,338)
(35,986,089)
(88,397)
(36,074,486)
(8,247,928)
(44,322,414)

185,368,986
(203,472,085)
(14,749,442)
(32,852,541)
(32,852,541)
(8,113,681)
(40,966,222)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
35

(ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้น
35.1 (ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
(ขาดทุน )กาไรต่ อหุ ้น ขั้น พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)ส่ วนที่เป็ นของเจ้าของสามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายในระหว่างปี
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
(บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(หุน้ )
(ขาดทุน)กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(321,724,599)

12,378,525

(106,644,467)

(52,996,349)

7,670,396,309
(0.0419)

6,417,433,250
0.0019

7,670,396,309
(0.0139)

6,417,433,250
(0.0083)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งขาดทุนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
(บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(12,977,454)

(15,751,620)

-

-

7,670,396,309
(0.0017)

6,417,433,250
(0.0025)

7,670,396,309
-

6,417,433,250
-

35.2 (ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้นปรับลด
(ขาดทุน)กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยปรับจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ ง
ด้วยจานวนหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด กลุ่มกิจการ
มีหุ้น สามัญเที ยบเท่าปรั บ ลดคื อ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อ หุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 28) กลุ่ มกิ จการคานวณจานวนหุ ้น
เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับสิ ทธิ
เลือกซื้อหุน้ (กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี ) การคานวณนี้ทาขึ้นเพื่อกาหนดจานวนหุ ้นสามัญ
ที่ ต้องบวกเพิ่ มกับหุ ้นสามัญที่ ถื อโดยบุ คคลภายนอกในการค านวณ(ขาดทุ น)กาไรต่ อหุ ้นปรั บลด โดยไม่มี การปรั บ ปรุ ง
กาไร(ขาดทุน)แต่อย่างใด
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
35

(ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้น (ต่อ)
35.2 (ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้นปรับลด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(321,724,599)
-

12,378,525
-

(106,644,467)
-

(52,996,349)
-

ส่ วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไรที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
(บาท)
กาไรปรับลด
ส่ วนแบ่ง(ขาดทุน)กาไร
ของบริ ษทั ใหญ่ปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุน้ )
การใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุน้ )

(321,724,599)

12,378,525

(106,644,467)

(52,996,349)

7,670,396,309
-

6,417,433,250
640,845,631

7,670,396,309
-

6,417,433,250
640,845,631

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้
ปรับลด (หุน้ )

7,670,396,309

7,058,278,881

7,670,396,309

7,058,278,881

(0.0419)

0.0018

(0.0139)

(0.0075)

(ขาดทุน)กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ส่ วนแบ่งขาดทุนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
(บาท)
กาไรปรับลด
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ใหญ่ปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุน้ )
การใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุน้ )

(12,977,454)
(12,977,454)

(15,751,620)
(15,751,620)

-

-

7,670,396,309
-

6,417,433,250
640,845,631

7,670,396,309
-

6,417,433,250
640,845,631

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้
ปรับลด (หุน้ )

7,670,396,309

7,058,278,881

7,670,396,309

7,058,278,881

(0.0017)

(0.0022)

-

-

ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรายการ บริ ษัท ค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญเปิ ดเผยในหมายเหตุ 12 และ 13 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด

บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด

บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด

บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
บริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จนถึ งวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด
(มหาชน)
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) จนถึ ง วัน ที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด
(มหาชน)
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) จนถึ ง วัน ที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ย่อย

102

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สเตรกา จากัด(มหาชน)
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั มิเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด
บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั สกินิก กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เฮกซ์ จากัด
บริ ษทั เอเชีย เท็กนิเคิล คอนซัลติ้ง จากัด
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จากัด

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ร่ วมจนถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเป็ นบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2558
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่
7 กันยายน พ.ศ.2558 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่
24 สิ งหาคม พ.ศ.2558 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558
ผ่านการมีกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผ่านสมาชิกในครอบครัวของกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ก)

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บำท
บำท
รายได้จากการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด

-

-

528,355
528,355

1,641,305
465,187
4,000,000
3,000,000
9,106,492
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ก)

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

-

6,393,900

-

-

113,614
61,845
175,459

63,158
21,909,521
527,696
909,524
1,017,192
1,148
24,428,239

-

436,438
332,796
769,234

713,010
54,000
60,000
739,888
3,405,337
4,972,235

702,054
54,000
49,658
885,161
436,438
332,796
2,460,107

-

-

2,098,539
2,098,539

1,188,665
183,141
346,215
629,895
2,347,916

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
รายได้จากการบริ หารจัดการ
(หมายเหตุ 30)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
รายได้ดอกเบี้ย
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สกินิก กรุ๊ ป จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ก)

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

4,800,000
4,800,000

19,871,949
529,791
20,401,740

-

-

-

2,473,800
59,400
86,400
1,143,600
3,763,200

-

-

1,188,387
1,188,387

52,450,794
932,120
1,909,000
6,000,000
1,700,000
62,991,914

-

-

2,373,490

738,980

บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

-

-

-

169,417

ค่าบริ การ
บริ ษทั เอเชีย เท็กนิคเคิล คอนซัลติ้ง
จากัด

-

4,465,310

-

-

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
(หมายเหตุ 30)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
รายได้จากการเช่า (หมายเหตุ 30)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด

ต้นทุนบริ การ (หมายเหตุ 32)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ (หมายเหตุ 32)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (หมายเหตุ 32)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ก)

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่าซื้อสิ นค้า
บริ ษทั เอเชีย เท็กนิคเคิล คอนซัลติ้ง
จากัด
หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข)

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

3,812,089

-

-

-

-

(8,078,969)
(36,382)
(52,841)
(8,168,192)

(9,262,120)
2,457,862
7,166,929
362,671

13,429,232
20,296,333
2,698,199
36,423,764

3,312,677
203,947
3,516,624

3,972,032
9,241,333
2,488,320
15,701,685

2,683,000
7,775,827
203,528
10,662,355

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายบริ การ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

5,393,079
28,248,000
10,058,000
566,877
44,265,956
(40,840,261)
3,425,695

14,037,577
14,807,685
28,248,000
10,100,800
566,877
67,760,939
(48,959,231)
18,801,708
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

36

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายบริ การ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์
จากัด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินทดรองจ่าย (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์
รี ซอร์สเซส จากัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

189,147
14,421,621
521,113
888,686
1,928,136

67,579
5,222,053
521,113
888,686
1,928,136

-

-

10,242
17,958,945
(1,317,569)
16,641,376

1,229
8,628,796
(1,366,791)
7,262,005

-

-

333
15
276

-

-

-

1,400
2,024

-

107

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายบริ การ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

-

-

3,578,952
3,379,887
6,958,839
(3,578,952)
3,379,887

3,578,952
3,578,952
(3,578,952)
-

-

-

-

2,263,554

-

-

331,678

10,033,540

เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 25)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 25)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

71,301,000
5,400,000
6,000,000
68,998,250
136,000,000
287,699,250
(82,701,000)
204,998,250

71,301,000
5,400,000
6,000,000
76,998,250
159,699,250
(82,701,000)
76,998,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยคงค้างทั้งหมดเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มี
หลักประกันในสกุลเงินบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 และ 6.26 ต่อปี ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเมื่อ
ทวงถาม
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด

กำรเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้
บำท

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม
ลดลง
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

71,301,000
5,400,000
6,000,000
76,998,250
159,699,250

150,880,000
150,880,000

(8,000,000)
(14,880,000)
(22,880,000)

71,301,000
5,400,000
6,000,000
68,998,250
136,000,000
287,699,250

(71,301,000)
(5,400,000)
(6,000,000)
(82,701,000)
76,998,250

-

-

(71,301,000)
(5,400,000)
(6,000,000)
(82,701,000)
204,998,250
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
มีดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2558
บำท
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)*
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด

กำรเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้
บำท

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม
ลดลง
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

68,500,000
5,400,000
2,500,000
100,998,250
177,398,250

2,900,000
3,500,000
40,000,000
46,400,000

(99,000)
(24,000,000)
(40,000,000)
(64,099,000)

71,301,000
5,400,000
6,000,000
76,998,250
159,699,250

(68,500,000)
(5,400,000)
(2,500,000)
(76,400,000)
100,998,250

(2,801,000)
(3,500,000)
(6,301,000)

-

(71,301,000)
(5,400,000)
(6,000,000)
(82,701,000)
76,998,250

* ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ทาให้กลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวจึงถูกเปลี่ยนประเภทเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
36

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ง)

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จัดประเภทรายการเงินกูย้ มื ใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

8,019,177
(8,019,177)
-

-

8,019,177
(8,019,177)
-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั สกินิก กรุ๊ ป จากัด ได้ชาระเงินกูย้ มื ครบทั้งจานวนแล้ว ทาให้บริ ษทั ปลดหลักประกันเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายในปี
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
37

งบกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน

ธุรกิจสื่ อรำยกำรโทรทัศน์
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
รายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการซื้ อกิจการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการขายกิจการ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ขาดทุน)กาไรอื่นสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(ขาดทุน)กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)กาไรสุ ทธิ สาหรับงวดสาหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสุ ทธิ สาหรับงวดสาหรับ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

12,349,819
(4,335,645)
8,014,172

24,493,977
(26,555,885)
(2,061,908)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม (บำท)
ธุรกิจบริกำรจัดกำร
ธุรกิจให้ เช่ ำพืน้ ทีโ่ ฆษณำ
ช่ องสั ญญำณ
ธุรกิจบริกำรจัดกิจกรรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
80,785,937
(50,808,729)
29,977,208

81,169,060
(41,512,660)
39,656,400

81,485,000 112,331,033
(92,135,151) (121,787,084)
(10,650,151)
(9,456,051)

-

ธุรกิจงำนก่ อสร้ ำง
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

รวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

15,105,500 112,852,790 215,333,226 287,473,546 448,432,796
(14,350,225) (162,623,119) (145,483,426) (309,902,646) (349,689,280)
755,275 (49,770,329)
69,849,800 (22,429,100)
98,743,516
76,991,481
8,862,320
56,187,040
(8,879,905) (11,591,547)
(161,816,215) (206,093,155)
(37,633,727)
26,766,334
(7,310,181)
(151,895,236)
4,734,984
(5,497,809) (10,648,542)
16,674,170
(352,523,338)
17,687,766
(28,744,998) (14,696,930)
(381,268,336)

2,990,836

(44,322,414)

(40,966,222)

(425,590,750)

(37,975,386)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
38

ภำระผูกพันตำมสั ญญำ
38.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่สาคัญ
ดังนี้
งบกำรเงินรวม

ถึงกาหนดชาระภายในปี สิ้ นสุ ด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

ถึงกาหนดชาระภายในปี สิ้ นสุ ด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สั ญญำเช่ ำ
สั ญญำบริกำร
บำท
บำท
14,621,449
35,593,407
31,249,329
81,464,185

11,192,575
23,774,962
6,781,798
41,749,335

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สั ญญำเช่ ำ
สั ญญำบริกำร
บำท
บำท
3,600,000
13,650,000
26,250,000
43,500,000

-

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

สั ญญำเช่ ำ
บำท

สั ญญำบริกำร
บำท

สั ญญำเช่ ำ
บำท

สั ญญำบริกำร
บำท

21,637,645
41,079,862
35,881,797
98,599,304

5,314,100
10,197,600
15,511,700

3,775,200
15,005,900
29,100,000
47,881,100

426,500
426,500

38.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียมซึ่งจ่ายชาระตามข้อตกลงในสัญญาถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
38.3 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่ มกิ จการมีภาระผูกพันที่ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุนเกี่ ยวกับการซื้ อเครื่ องจักร อุ ปกรณ์และ
เครื่ องมือจานวน 557,186 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ไม่มี)

113

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
38

ภำระผูกพันตำมสั ญญำ (ต่อ)
38.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอีก 2 แห่ง ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังต่อไปนี้
บริษัท
ใบอนุญำตที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ได้รับ
ใบอนุญาตการให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แห่งชาติ
ใบอนุญาตการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ Vlike Channel

ระยะเวลำ
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 - วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ใบอนุญำตที่บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) ได้รับ
ใบอนุญาตการให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แห่งชาติ

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 - วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2573

ใบอนุญำตที่บริษัท ไทยไชโย ทีวี จำกัด ได้รับ
ใบอนุญาตการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ THAICHAIYO Channel

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

ใบอนุญำตที่บริษัท ป๊ อป ทีวี จำกัด ได้รับ
ใบอนุญาตการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ช่องรายการ POP Channel

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

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามกฎหมายและประกาศของ กสทช. ตามใบอนุ ญาตที่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้รับ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
39

หนี้สินที่อำจเกิดขึน้
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งพร้อมทั้งหน่ วยงานของรัฐกับพวกรวม 8 คนได้ถูกฟ้ องร้องจากโจทก์ โดยบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องร้องคดีที่ 8
ต่อ ศาลปกครองกลาง จานวนรวม 4 คดี กรณี เรี ยกค่าเสี ยหายของที่ดิน และท าให้ขาดรายได้ จานวน 87.49 ล้านบาท โดยศาล
ออกหมายแจ้งกาหนดนัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยในฐานะผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 8 ได้ยื่นคาให้การแก้คาฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
และผูฟ้ ้ องคดีได้ยนื่ คาให้การคัดค้านคาให้การและศาลมีคาสั่งให้บริ ษทั ยื่นคาให้การแก้คาคัดค้านภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคาร้องขอขยายเวลายื่นคาคัดค้านคาให้การ และศาลมีคาสั่งอนุ ญาตขยาย
เวลายืน่ คาคัดค้านคาให้การออกไปอีก 30 วัน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกคู่คา้ เสนอข้อพิพาทเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศสิ งคโปร์
ตัดสิ นชี้ ขาด ในกรณี ผิดสัญญาซื้ อขายสื่ อโฆษณา พร้ อ มทั้งเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายเป็ นเงิ น จานวน 1.21 ล้านปอนด์ โดยเมื่อ วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคาให้การเพื่อแก้คาฟ้ องดังกล่าว พร้ อมกับฟ้ องแย้งเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายในกรณี ที่คู่คา้
ผิด สั ญ ญา จนท าให้บ ริ ษัท ย่อ ยได้รั บ ความเสี ย หาย เป็ นเงิ น จ านวน 1.30 ล้า นปอนด์ ปั จ จุ บ ัน ข้อ พิ พ าทดัง กล่ า วอยู่ร ะหว่า ง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
นอกจากนี้ ในกรณี ดงั กล่าว ก่อนการยกเลิกการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั พี่น้องกายสิ ทธิ์ จากัด บริ ษทั ย่อยได้ทาบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม โดยให้บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัดและ บริ ษทั พี่นอ้ งกายสิ ทธิ์ จากัด เข้ามาร่ วมรับผิดในอัตราร้อยละ 50 ของ
มูลหนี้ที่ถูกฟ้ องร้อง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องคดีดงั กล่าว หากบริ ษทั ย่อยเป็ นฝ่ ายแพ้คดี
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ย่อย เป็ นฝ่ ายชนะคดี บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัดและ บริ ษทั พี่น้องกายสิ ทธิ์ จากัด จะมีสิทธิ ได้รับ
ชาระค่าเสี ยหายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสี ยหายเช่นกัน
ในระหว่า งปี พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งถู กฟ้ องร้ อ งให้ช าระเงิ น แก่ บริ ษ ัท เอสทู ออร์ กาไนเซอร์ จ ากัด (โจทก์) วัน ที่
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศาลแพ่งพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชาระเงินแก่ บริ ษทั เอสทู ออร์กาไนเซอร์ จากัด เป็ นจานวน 1,118,310 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินจานวนดังกล่าวนับแต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
แก่ โจทก์ และให้จาเลยชาระค่าทนายความในชั้น ฎีกา 5,000 บาท แทนโจทก์ ต่อ มาฝ่ ายกฎหมายได้ขอเจรจากับ โจทก์เพื่อขอ
ชาระเฉพาะเงินต้นและค่าฤชาธรรมเนี ยมจานวน 1,118,310 บาท ขอยกเว้นดอกเบี้ยจานวน 385,587 บาท โดยขอผ่อนชาระ 3 งวด
งวดละ 387,730 บาทจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่ องดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของโจทก์

40

กำรซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซื้ อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) เพิ่มจาก
ร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 52.63 ของหุน้ สามัญ ทาให้บริ ษทั มีอานาจควบคุมบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั จ่ายชาระเป็ นเงิน
สด เป็ นจานวน 40 ล้านบาท และมีกาไรจากการซื้อธุรกิจ จานวน 30,757,451 บาท โดยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต่อมาเมื่อวันที่
24 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ซ้ือส่ วนได้เสี ยเพิ่มอีกร้อยละ 31.58 บริ ษทั จึงมีส่วนได้เสี ยเพิ่มเป็ นร้อยละ 84.21 โดยการชาระเป็ น
เงินสดจานวน 96 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กาไรจากการซื้ อส่ วนได้เสี ยเป็ น
จานวน 63,837,482 บาท จึงรับรู้ในส่ วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
40

กำรซื้อธุรกิจ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ 51 ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั สปิ น เวิร์ค
จากัด โดยชาระเป็ นเงินสดจานวน 24 ล้านบาท และหุน้ ของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) จานวน 44,000,000 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่า
ยุติธรรม 48,395,112 บาท รวมเป็ นค่าตอบแทน 73,395,112 บาท ทาให้บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) มีความสามารถ
ควบคุมบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ
99.99 ของหุน้ สามัญของบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด ผ่านการมีกรรมการ
ร่ วมกันและผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน โดยชาระเป็ นเงินสดจานวน 1 ล้านบาท และมีความสามารถควบคุมบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์
จากัด ผลของการรวมธุ รกิจของบริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด และบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีกาไรจากการซื้ อ
รวม 46,234,030 บาท
มูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อได้รับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
รายได้ที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมตั้งแต่วนั ที่รวมธุรกิจเป็ นของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด
และบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด รวมเป็ นจานวน 59 ล้านบาท ได้ถูกรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
หากบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด และบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด ได้ถูกรวมในงบการเงินรวมตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะแสดงรายได้เพิ่มจานวน 1,053 ล้านบาท และกาไรเพิ่มประมาณ 112 ล้านบาท
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
40

กำรซื้อธุรกิจ (ต่อ)
40.1 การได้มาในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
ระหว่า งปี พ.ศ. 2558 บริ ษ ทั ได้ซื้ อ หุ ้น ที่อ อกจาหน่ า ยแล้ว ที่ค งเหลือ อยู่อีก ร้ อ ยละ 30.58 ของบริ ษทั สเตรกา จากัด
(มหาชน) โดยจ่ายซื้ อเงิน 96 ล้านบาท ในปั จจุบนั บริ ษทั จึงถือหุ ้นร้อยละ 84.21 ของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) มูลค่า
ตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ณ วันที่กิจการซื้ อมีจานวน 159 ล้านบาท
กลุ่มกิจการตัดรายการส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 59 ล้านบาท และบัน ทึกการลดลงในส่ วนของเจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่จานวน 63 ล้านบาท
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของของบริ ษ ทั ใหญ่ในบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
ในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท
ราคาตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ได้มา
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนเกินของสิ่ งตอบแทนที่จ่ำยรั บรู้ ในส่ วนของเจ้ ำของของบริ ษัทใหญ่

159
(96)
63

40.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่สาหรั บปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั เกิ ดจาก :
- การได้มาในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
ผลกระทบต่ อของเจ้ ำของของบริ ษัทใหญ่ สุทธิ

63
63
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
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กำรซื้อธุรกิจ (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้ เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด และบริ ษทั
มีเดีย อีเวนท์ จากัด กับจานวนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู้ ณ วันที่กิจการมีอานาจควบคุม
บริษัท สปิ น เวิร์ค
จำกัด และบริษัท
บริษัท สเตรกำ
มีเดีย อีเวนท์
จำกัด (มหำชน)
ดีไซน์ จำกัด
บำท
บำท
สิ่ งตอบแทนที่จ่ำย ณ วันที่ซื้อ
เงินสด
เงินลงทุนร้อยละ 40 ของบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
ตราสารทุนของบริ ษทั ย่อย (หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย 44 ล้านหุน้ )
สิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้
มูลค่ ำที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำหรับสิ นทรัพย์ ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากติดภาระค้ าประกัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
ความสัมพันธ์ลูกค้า
สิ นทรัพย์อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ ที่สำมำรถระบุได้ สุทธิ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรจำกกำรซื้อกิจกำร

รวม
บำท

40,000,000
183,482,981
223,482,981

25,000,000
48,395,112
73,395,112

65,000,000
183,482,981
48,395,112
296,878,093

44,710,153
302,242,508
11,094,958
9,525,000
2,697,626
439,569,903
85,662,758
1,397,800
(10,000,000)
(121,359,384)
(31,218,891)
(1,863,202)
(57,039,085 )
(180,448,337)
(4,177,315)
(7,723,180 )
483,071,312
254,240,432
(30,757,451)

41,705,798
305,949,857
4,733,793
5,183,679
828,691
86,614,945
760,031
(234,785,984)
(2,650,675)
(9,149,478)
(2,037,732 )
(30,154)
197,122,771
71,493,629
(46,234,030)

86,415,951
608,192,365
11,094,958
9,525,000
7,431,419
444,753,582
828,691
85,662,758
86,614,945
2,157,831
(10,000,000)
(356,145,368)
(33,869,566)
(11,012,680)
(57,039,085)
(182,486,069)
(4,177,315)
(7,753,334)
680,194,083
325,734,061
(76,991,481)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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กำรซื้อธุรกิจ (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมได้รวมรายได้จานวน 288.75 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ จานวน 32.14 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีการ
ควบคุมบริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จากัด และบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด ไว้แล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

41

หนังสื อคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารเพื่อค้ าประกันการดาเนิ นงานตามปกติของธุ รกิจเป็ นจานวน
49.51 ล้านบาท โดยมีเงินฝากธนาคารของกลุ่มกิจการเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร (พ.ศ. 2558 : 3.50 ล้านบาท
โดยมีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั เป็ นหลักประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร) (หมายเหตุ 8)
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เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันทีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินให้แก่ บริ ษทั
แสพลช เอสเตท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวน 63 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจานวน 500,000
หุน้ มีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,130,000 หุน้ มีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด มหาชน ได้มีการจ่ายเงินให้ บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด เพื่อเพิ่มทุน
เป็ นจานวนเงิน 63 ล้านบาท
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