รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)”)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะบริ ษทั งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพำะบริ ษทั
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลแบบย่อของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ
ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิ จกำรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลเหล่ ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในกำรให้ ข ้อสรุ ป เกี่ ยวกับ ข้อมูล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลดังกล่ ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต
ของกิ จกำร” กำรสอบทำนดังกล่ ำวประกอบด้วย กำรใช้วิ ธี ก ำรสอบถำมบุ ค ลำกรซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เ ป็ นผู ้รับ ผิ ด ชอบด้ำนกำรเงิ น และบัญชี และ
กำรวิเครำะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีกำรสอบทำนอื่ น กำรสอบทำนนี้ มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำ
ไม่สำมำรถได้ค วำมเชื่ อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่ มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึ งไม่ แ สดงควำมเห็ น ต่ อข้อมู ล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่ำข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลดังกล่ ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5339
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
12 พฤษภำคม พ.ศ. 2559

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาล (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

570,631,641
572,107,872
1,386,989
9,922,413
34,166,134

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

393,081,793
11,745,384
75,998,250
-

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

7,699,890
1,122,652
2,294,835
216,000

1,990,899
931,229
391,000

-

624,000
-

1,199,548,426

1,032,174,062

480,825,427

491,446,360

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
งานระหว่างทาส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสุทธิ
ต้นทุนสร้างภาพยนตร์รอตัดจ่ายสุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนของค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดตัดจาหน่ายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาที่จะได้รับคืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

4, 6

27 ค)
7
4, 21
15

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
2

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

13,649,511
134,225,136
564,245,625
3,631,032
8,662,758
78,809,620
57,588
2,801,291
58,165,066
34,042,436
11,602,782
4,753,639

4,646,651
134,299,726
576,872,512
3,883,166
8,662,758
78,809,620
5,620,459
2,779,107
60,881,593
35,944,894
11,602,782
4,265,609

553,838,283
73,359,397
2,283,020
9,035,890
20,995,625
11,602,781
301,000

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

914,646,484

928,268,877

671,415,996

672,068,627

2,114,194,910

1,960,442,939

1,152,241,423

1,163,514,987

สิ นทรัพย์ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สัญญาที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
ความสัมพันธ์ลูกค้า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้สิทธิสาหรับการหาผลประโยชน์สุทธิ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
ค่ามัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8
9
10
11
12
4, 13
14

15

16
17

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
3

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

4, 18

542,330,037

403,376,025

26,577,162

40,720,661

19
20
4, 21
4

25,976,620
361,534
32,848,253
6,038,804
1,950,444
4,817,061

24,488,741
357,768
26,345,036
5,983,195
3,031,254
512,092

304,530
361,534
527,921
210,539
-

299,173
357,768
1,017,427
311,189
-

614,322,753

464,094,111

27,981,686

42,706,218

51,479,512
759,180
7,141,119
1,250,000
7,351,111
9,961,344
4,562,500

59,193,091
851,013
6,381,396
2,100,000
4,910,938
9,961,344
75,001

1,550,849
759,180
450,000
736,334
1,255,065
-

1,629,030
851,013
1,300,000
673,206
1,255,065
-

82,504,766

83,472,783

4,751,428

5,708,314

696,827,519

547,566,894

32,733,114

48,414,532

หมำยเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสุทธิ
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อสุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินสุทธิ
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

19
20
16
22
4

กรรมการ ____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
4

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

813,522,876

813,522,876

813,522,876

813,522,876

4

755,323,687
548,392,949
5,722,270
56,520,803
(160,602,816)

725,129,858
548,392,949
30,193,829
56,520,803
(154,718,239)

755,323,687
548,392,949
5,722,270
(189,930,597)

725,129,858
548,392,949
30,193,829
(188,616,181)

4

1,205,356,893
212,010,498

1,205,519,200
207,356,845

1,119,508,309
-

1,115,100,455
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,417,367,391

1,412,876,045

1,119,508,309

1,115,100,455

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,114,194,910

1,960,442,939

1,152,241,423

1,163,514,987

หมำยเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 8,135,228,760 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 7,555,323,684 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ส่วนต่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

23

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
5

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การจัดการช่องสัญญาณ
รายได้จากสื่อรายการโทรทัศน์
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
รายได้งานก่อสร้าง
รายได้จากการจัดกิจกรรม
รายได้อื่น

27 ก)
27 ก)
27 ก)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

25,065,000
3,721,788
17,734,287
13,569,412
203,018,575
2,405,430

23,880,000
9,346,655
19,885,485
4,478,377

665,452
96,435
3,055,187

24,618,805
4,562,303
6,658,170
3,448,476

265,514,492

57,590,517

3,817,074

39,287,754

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน

(222,779,377)
(26,702,332)
(2,982,698)
(39,158,889)
27,034,334
(4,092)
5,497,389
(1,441,224)

(53,718,561)
(4,018,617)
(24,536,782)
(1,955)
(84,167)

(1,211,678)
(137,097)
(11,690,512)
7,434,501
(46,229)

(36,286,649)
(2,106,019)
(21,253,172)
694,705
(62,069)

รวมค่าใช้จ่าย

(260,536,889)

(82,360,082)

(5,651,015)

(59,013,204)

4,977,603
-

(24,769,565)
16,674,170

(1,833,941)
-

(19,725,450)
-

4,977,603
(6,208,527)

(8,095,395)
(4,089,192)

(1,833,941)
519,525

(19,725,450)
(5,834,946)

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

(1,230,924)
-

(12,184,587)
-

(1,314,416)
-

(25,560,396)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(1,230,924)

(12,184,587)

(1,314,416)

(25,560,396)

24

รวมรายได้

กำไร(ขำดทุน)ก่อนส่ วนแบ่ งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้

25

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
6

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 มีนำคม
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(5,884,577)
4,653,653

(12,227,132)
42,545

(1,314,416)
-

(25,560,396)
-

(1,230,924)

(12,184,587)

(1,314,416)

(25,560,396)

(5,884,577)
4,653,653

(12,227,132)
42,545

(1,314,416)
-

(25,560,396)
-

(1,230,924)

(12,184,587)

(1,314,416)

(25,560,396)

ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

26.1

(0.0008)

(0.002)

(0.0002)

(0.004)

ขำดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลดที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

26.2

(0.0007)

(0.002)

(0.0002)

(0.004)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
7

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชำระ
เต็มมูลค่ ำแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

614,012,199

292,515,097

-

(157,416,273)

-

-

1,190,279
-

614,012,199

292,515,097

1,190,279

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสำหรั บงวด
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 - ตำมทีร่ ำยงำนไว้ เดิม
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

รวมส่ วน
ของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทใหญ่

ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มี
อำนำจควบคุม

รวม

(7,316,679)

741,794,344

(5,893,424)

735,900,920

(12,227,132)

-

1,190,279
(12,227,132)

202,060,733
42,545

1,190,279
202,060,733
(12,184,587)

(169,643,405)

(7,316,679)

730,757,491

196,209,854

926,967,345

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท)
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนต่ำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสั ดส่ วน
เงินรั บล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น
ขำดทุนสะสม
กำรถือหุ้นในบริ ษัทย่ อย

รวมส่ วน
ของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทใหญ่

ส่ วนได้เสี 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

30,193,829
-

-

(24,471,559)
-

(5,884,577)

-

5,722,270
(5,884,577)

4,653,653

5,722,270
(1,230,924)

755,323,687

548,392,949

5,722,270

(160,602,816)

56,520,803

1,205,356,893

212,010,498

1,417,367,391

4

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 - หลังปรั บใหม่
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสำหรั บงวด
เพิ่มทุนจดทะเบียน - จากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท)
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนต่ำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสั ดส่ วน
เงินรั บล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น
ขำดทุนสะสม
กำรถือหุ้นในบริ ษัทย่ อย

23

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้

8

บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลค่ ำแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น

ขำดทุนสะสม

รวม

614,012,199

292,515,097

-

(136,866,849)

769,660,447

-

-

1,190,279
-

(25,560,396)

1,190,279
(25,560,396)

614,012,199

292,515,097

1,190,279

(162,427,245)

745,290,330

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด
เพิ่มทุนจดทะเบียน- จากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

23

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลค่ ำแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำหุ้น

ขำดทุนสะสม

รวม

725,129,858

548,392,949

30,193,829

(188,616,181)

1,115,100,455

30,193,829
-

-

(24,471,559)
-

(1,314,416)

5,722,270
(1,314,416)

755,323,687

548,392,949

5,722,270

(189,930,597)

1,119,508,309

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 12 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินนี้
9

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้สิทธิสาหรับการผลประโยชน์ตดั จ่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าป้ ายโฆษณา
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าความนิยมติดลบ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

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

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

4,977,603

(8,095,395)

(1,833,941)

(19,725,450)

21,313,401
(27,034,334)
(22,184)
(5,497,389)
2,440,173
(60,002)
1,441,224

22,612,800
981,986
(16,674,170)
534,178
(12,611)
203,568
(1,014,725)
(205,450)
84,167

2,169,769
(7,434,501)
63,128
-

10,600,223
287,431
120,169
(568,193)
62,069

(2,441,508)

(1,585,652)

(7,035,545)

(9,223,751)

(185,694,266)
(129,819)
(146,120)
384,906
(2,294,835)
(488,030)
138,647,568
12,861,084
175,000
4,304,969
(1,080,810)
(850,000)
4,487,499

21,420,137
1,348,694
(651,897)
(146,608)
(714,560)
(258,357)
1,600,000
2,713,599

23,673,042
624,000
(14,143,499)
(489,506)
(100,650)
(850,000)
-

15,745,217
525,000
1,285,654
6,244,097
(229,178)
(801,260)
(258,357)
1,600,000
-

เงินสดรับกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(32,264,362)
60,002
(1,441,224)
(965,633)

23,725,356
125,586
(2,159,538)

1,677,842
(655,392)

14,887,422
4,100
(1,062,661)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

(34,611,217)

21,691,404

1,022,450

13,828,861

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งานระหว่างทาส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
ค่าเช่าสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่

เงินมัดจาที่จะได้รับคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

12, 13, 14
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บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชาระคืนจากให้เงินกูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(9,002,860)
(2,555,957)
-

40,000,000
208,052
1,969,195
4,710,153
(2,032,421)
(1,295,000)
14,580

1,000,000
(342,221)
-

40,000,000
(1,500,000)
208,052
688,819
(40,000,000)
(1,818,700)
(1,295,000)
-

(11,558,817)

43,574,559

657,779

(3,716,829)

(6,313,767)
5,722,270

(1,940,978)
3,304

(160,891)
5,722,270

(1,602,992)
3,304

(591,497)

(1,937,674)

5,561,379

(1,599,688)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด

(46,761,531)
617,393,172

63,328,289
122,281,214

7,241,608
385,840,185

8,512,344
63,968,872

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด

570,631,641

185,609,503

393,081,793

72,481,216

306,444
30,193,829

47,160,807
9,788,159
1,457,060
10,156,157
7,585,700
-

238,346
354,000
30,193,829

10,611,616
3,745,000
1,457,060
10,156,157
7,585,700
-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รำยกำรทีม่ ใิ ช่ เงินสดและข้ อมูลเพิม่ เติม
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้คงค้างจากการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายต้นทุนสร้างภาพยนต์รอตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า
ตัดจาหน่ายค่าลิขสิทธิ์ สาหรับเพลงและภาพยนต์และค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)”) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จำกัดซึ่ งจัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2530 ต่อมำได้ทำกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน และจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2537
บริ ษทั มีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนู ธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำกลุ่มบริ ษทั
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ กำรให้บริ กำรสื่ อบันเทิงและจัดกิจกรรม กำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำกลุ่ม
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่
12 พฤษภำคม พ.ศ. 2559
ข้อ มูล ทำงกำรเงิ น รวมระหว่ำงกำลและข้อ มูลทำงกำรเงิน เฉพำะบริ ษ ัท ระหว่ำงกำลที่ น ำเสนอนี้ ได้มีกำรสอบทำนแต่ ยงั ไม่ได้
ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และตำมข้อ กำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์แ ละตลำดหลักทรั พย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงิ น สด) ได้จัดท ำให้เ ป็ นรู ป แบบที่ ส มบู รณ์ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์
ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
งบกำรเงินระหว่ำงกำล และได้เพิ่มหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดั ท ำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตี ควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
3

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ เป็ นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชี ที่ใช้ในกำรจัดทำ
งบกำรเงินสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำยจ่ ำยที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นครั้ งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่ ำใช้จ่ำยหรื อ ค่ ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
3

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงำน ได้มีกำรอธิ บำยเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบตั ิทำงบัญชี
สำหรั บเงินสมทบจำกพนักงำนหรื อบุคคลที่สำมแก่ โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น กำรปรั บปรุ งดังกล่ำว
ให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำรที่เกิ ดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เงินสมทบนั้นเกิ ดขึ้นเท่ำนั้น
และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำรที่มำกกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำบัญชี
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจกำรที่
ให้บริ กำรด้ำนผูบ้ ริ หำรสำคัญแก่กิจกำรที่รำยงำน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่ของกิ จกำรที่รำยงำน ซึ่ งกิ จกำรต้องเปิ ดเผยจำนวนเงินที่
กิจกำรได้จ่ำยให้แก่กิจกำรที่ให้บริ กำรด้ำนผูบ้ ริ หำรสำคัญ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) ให้กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั ย่อย
เข้ำมำในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมสำมำรถแสดงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพียงงบเดียวได้ และได้กำหนดให้วดั มูลค่ำเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไปยังกำไรหรื อขำดทุน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ได้มีกำรกำหนดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในกรณี ที่มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำร
เปิ ดเผยดังกล่ำวรวมถึง1) ลำดับชั้น ของมูล ค่ำยุติธรรม 2) กรณี ที่กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในลำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมี
กำรเปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และข้อสมมติฐำนสำคัญที่ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุน ได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ำกิจกำรควร
พิจำรณำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 3 ในกำรพิจ ำรณำว่ำ กำรได้มำซึ่ ง อสั ง หำริ ม ทรั พย์เพื่อ กำรลงทุ น นั้น
เข้ำเงื่อนไขกำรรวมธุรกิจหรื อไม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรรวมธุ รกิ จ ได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่ อง ก) ภำระ
ผูกพันที่กิจกำรต้องจ่ำยชำระสิ่ งตอบแทนที่อำจจะเกิดขึ้นที่เข้ำคำนิยำมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินหรื อ
ส่ วนของเจ้ำของตำมคำนิยำมของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำร
ประกำศใช้) หรื อตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอื่นที่เกี่ ยวข้อง และได้กำหนดให้วดั มูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่อำจจะเกิดขึ้น
ที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้ำของด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในกำไรหรื อขำดทุน
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิกบั กำรบัญชีสำหรับกำร
จัดตั้งกำรร่ วมค้ำที่อยูภ่ ำยใต้มำตรฐำนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
3

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนิ น งำน ได้กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรในกำรรวมส่ วนงำนเข้ำด้วยกัน และกำหนดให้นำเสนอกำรกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงำน
กับสิ นทรั พย์ของกิจกำรเมื่อกิ จกำรรำยงำนข้อมูลสิ นทรั พย์ของส่ วนงำนให้กบั ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของกิจกำร
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกำรเงินรวมกำรปรับปรุ งนี้ ได้ให้คำนิ ยำมของกิ จกำรที่
ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนและได้กำหนดข้อยกเว้นในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมซึ่ งกำรปรับปรุ งดังกล่ำวส่ งผลให้กองทุนหลำย
กองทุนและกิจกำรที่มีธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจำกกำรนำบริ ษทั ย่อยเกือบทั้งหมดมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
แต่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเหล่ำนั้นด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กำหนดให้กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนเปิ ดเผยข้อมูลที่
กำหนดไว้สำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม ได้กำหนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้น
ในเรื่ อ งของกำรวัด มูล ค่ ำยุติธรรมเป็ นกลุ่ มให้ป ฏิ บ ัติใช้กับ ทุ ก สั ญญำที่ อ ยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่ อง กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) หรื อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญำที่ไม่เป็ นสัญญำทำงกำรเงิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
3

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนิ นงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
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สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและ
กำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนด
เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
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ปรับปรุ งข้ อผิดพลำด
ผูบ้ ริ หำรพบเอกสำรประกอบรำยกำรรับจ่ำยเพิ่มเติมได้ระบุขอ้ ผิดพลำดจำกลูกหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ กำรค้ำของบริ ษทั สปิ นเวิร์ค จำกัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมำในปี พ.ศ. 2558 กำรปรับปรุ งข้อผิดพลำดนี้ เป็ นสำเหตุให้ลูกหนี้ กำรค้ำกับเจ้ำหนี้ กำรค้ำ รวมถึงรำยกำรภำษี
ที่เกี่ยวข้อง ในงบกำรเงินรวม ณ วันสิ้ นปี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำลูกหนี้อื่น
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (สิ นทรัพย์)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (หนี้สิน)
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ขำดทุนสะสม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจกำรควบคุม

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

(114,207,751)
(8,812,345)
(51,522,864)
(16,952,994)
(2,504,410)
(21,821,108)
(35,227,540)

359,379,273
40,524,001
403,376,025
26,345,036
(5,983,195)
(154,718,239)
207,356,845

นอกจำกนี้ ผบู้ ริ หำรได้คน้ พบข้อผิดพลำดข้ออื่นที่มีสำเหตุเกิ ดจำกกำรตั้งค่ำเผื่อของกำรรื้ อถอนน้อยเกินไปเป็ นจำนวน 8,706,279 บำท
ที่มำจำกสองบริ ษทั ย่อยคือบริ ษทั บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั สแพลชเอสเตท จำกัด ที่มีผลกระทบตำมรำยกำร
ข้ำงล่ำงนี้

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอน

ก่อนปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

ปรับปรุ ง
บำท

หลังปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

568,166,233
1,255,065

8,706,279
8,706,279

576,872,512
9,961,344
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ประมำณกำร
ในกำรจัดท ำข้อ มูล ทำงกำรเงิน ระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้อ งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อ สมมติ ที่มีผลกระทบต่อ กำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชี มำใช้ และจำนวนเงิ นของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น รำยได้และค่ ำใช้จ่ำย ผลที่ เกิ ดขึ้น จริ งอำจจะแตกต่ ำงจำกกำร
ประมำณกำร
ในกำรจัดท ำข้อ มูล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ ห ำรจะใช้ดุล ยพินิ จ ที่ มีนัยส ำคัญ ในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่ มบริ ษ ัท
และแหล่งที่มำของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่ นอนของประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่ นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

6

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

443,522,357
(21,382,876)
422,139,481

159,670,473
(45,089,639)
114,580,834

4,368,850
(2,945,037)
1,423,813

3,901,260
(2,945,037)
956,223

-

-

46,061,426
(41,524,729)
4,536,697

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

รำยได้คำ้ งรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

5,794,824
(2,763,055)
3,031,769

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 ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

2,678,473
(2,162,283)
516,190

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

98,600
98,600

580,102
580,102

-

-

6,258,675
(1,366,791)
4,891,884

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

298,489
(153,846)
144,643

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

154,846
(153,846)
1,000

153,846
(153,846)
-

ลูกหนี้ กำรค้ำ – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 27 ข))
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 27 ข))
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เงินทดรองจ่ำย - บริ ษทั อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
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ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

-

806,795
(806,795)
-

-

806,795
(806,795)
-

-

-

3,756,230
(3,578,952)
177,278

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

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - บริ ษทั อื่น

137,601,376

154,295,892

616,112

383,887

หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

137,601,376

154,295,892

616,112

383,887

7,924,413

-

-

-

750,000

-

-

-

572,107,872

359,379,272

11,745,384

27,983,925

ดอกเบี้ยค้ำงรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 27 ข))
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

รำยได้คำ้ งรับตำมสัญญำ
ลูกหนี้ค่ำหุ ้น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษทั อืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

384,318,253

106,026,789

-

13,910

11,637,224
308,160
1,446,883
45,811,837
443,522,357

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

4,368,850
4,368,850

695,500
3,191,850
3,901,260
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
6

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ สุ ทธิ (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รำยได้ค้ำงรับ- บริษทั อืน่
รำยได้คำ้ งรับที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนีอ้ นื่ - บริษทั อืน่
ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนีอ้ นื่ - บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

-

-

245,340

7,512,455

-

-

817,750
856,000
6,829,052
37,313,284
46,061,426

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

2,497,792

88,186,863

-

-

128,700
18,590
386,688
2,763,054
5,794,824

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

2,503,055
2,503,055

1,696,260
1,696,260

228,465

7,054,893

-

2

9
2,449,999
2,678,473

6,800
573,300
7,634,993

98,600
98,600

6,800
573,300
580,102

-

-

686,275

688,573

-

-

1,334,215
900,250
2,674,971
662,964
6,258,675

1,691,854
3,647,430
2,600,939
8,628,796
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
7

ต้ นทุนสร้ ำงภำพยนตร์ รอตัดจ่ ำยสุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ต้นทุนสร้ำงภำพยนตร์ รอตัดจ่ำย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

8

10,567,157
(10,567,157)
-

10,567,157
(10,567,157)
-

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
10,567,157
(10,567,157)
-

10,567,157
(10,567,157)
-

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกันเป็ นเงินฝำกออมทรั พย์และ
เงินฝำกประจำที่มีกำหนดระยะเวลำหกเดือนถึงหนึ่งปี จำนวน 13,649,511 บำท มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ
2.75 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : 4,646,651 บำท คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี ) (เฉพำะบริ ษทั : ไม่มี) เงินฝำก
ออมทรัพย์ดงั กล่ำวใช้เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน และเงินฝำกประจำดังกล่ำวใช้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกันกำรเช่ำ (หมำยเหตุ 30)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
9

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมสุ ทธิ
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น

ชื่อบริษทั
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ
เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

นำเข้ำลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์
เพื่อจำหน่ำยและสร้ำงภำพยนตร์
เพื่อกำรค้ำหำกำไร

ประเทศไทย

40.00

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีรำคำทุน

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
ล้ำนบำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

40.00

100.00

100.00

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

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

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

19,500,489
(19,500,489)
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุ ทธิ

ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อยโดยตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ ิคเจอร์ส จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั อิน แอนด์ออน สตูดิโอ จำกัด*
บริ ษทั ไลฟ์ เรดิโอ จำกัด*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)”)
บริ ษทั อำร์ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไลฟ์ เอสเตท จำกัด”)
บริ ษทั สเตรกำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ
บริษัทย่ อยโดยอ้ อม
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จำกัด
บริ ษทั สปิ น เวิร์ค จำกัด
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั แอลเอ็มจี เอสเตท จำกัด”)
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด**
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด**
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั แอลเอส บี เซอร์วสิ เซส จำกัด”)**

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
วิธีรำคำทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

จำหน่ำยเทปวีดีโอและวีซีดี
รับจัดงำนคอนเสิ ร์ต
จัดรำยกำรสื่ อวิทยุ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
97.50

100.00
100.00
97.50

576.00
20.00
100.00

576.00
20.00
100.00

494,130,000
19,998,000
97,500,000

494,130,000
19,998,000
97,500,000

รับจ้ำงผลิตและให้บริ กำรเช่ำป้ ำยโฆษณำและสื่ อดิจิตอลมีเดีย

ประเทศไทย

75.55

75.55

180.00

180.00

236,283,204

236,283,204

ให้บริ กำรเช่ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ
ธุรกิจพลังงำน พลังงำนทดแทน และเหมืองแร่

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
84.21
100.00

100.00
84.21
100.00

125.25
190.00
2.50

125.25
190.00
2.50

125,250,000
295,088,283
2,500,000
1,270,749,487
(716,911,204)
553,838,283

125,250,000
295,088,283
2,500,000
1,270,749,487
(716,911,204)
553,838,283

ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และให้บริ กำรเคเบิล้ ทีวี
จัดงำนแสดงสิ นค้ำและสื่ อโฆษณำ
จัดกิจกรรมของบริ ษทั โฆษณำ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

90.10
75.55
38.53

90.10
75.55
38.53

154.00
1.00
10.00

154.00
1.00
10.00

138,750,000
1,000,000
68,000,000

138,750,000
1,000,000
68,000,000

ดำเนินธุรกิจกำรลงทุนก่อสร้ำงป้ ำยโฆษณำ
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และให้บริ กำรเคเบิ้ลทีวี
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และให้บริ กำรเคเบิล้ ทีวี

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

75.55
75.55
75.55

75.55
75.55
75.55

50.00
1.00
1.00

50.00
1.00
1.00

50,000,000
999,700
999,700

50,000,000
999,700
999,700

ให้บริ กำรระบบออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์และให้เช่ำสตูดิโอ

ประเทศไทย

75.55

75.55

5.00

5.00

4,999,700

4,999,700

* เลิกกิจกำรและอยูใ่ นระหว่ำงชำระบัญชี
** ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับโครงสร้ ำงกำรถื อหุ ้นโดย บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด และบริ ษทั แอลเอสบี เซอร์ วิสเซส จำกัด ได้ถูกปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้อยูภ่ ำยใต้อำนำจควบคุม
ของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))ซึ่งกำรเปลี่ยนโครงสร้ ำงดังกล่ำวได้ทำกำรโอนเงินลงทุนที่มูลค่ำตำมบัญชี และไม่เกิดกำไรหรื อขำดทุน เพรำะอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกัน

24

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
11

เงินลงทุนระยะยำวอืน่ สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะยำวอื่นสุ ทธิ เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม/
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

ชื่อบริษทั
บริ ษทั ยู เอ็ม จี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์

จดทะเบียนใน
ประเทศไทย

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
15.00

15.00

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
100.00

100.00

วิธีรำคำทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
15,000,000
(15,000,000)
-

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

25

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
12

อสั งหำริมทรั พย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท

บำท

บำท

134,700,000
(400,274)

-

134,299,726
(74,590)
134,225,136
134,700,000
(474,864)
134,225,136

-

-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
13

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท

บำท

บำท

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

1,081,918,901
(453,158,656)
(51,887,733)
576,872,512
2,862,401
5,497,389
(20,986,677)
564,245,625

108,109,398
(33,165,439)
74,943,959
342,221
(1,926,783)
73,359,397

รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

1,084,781,302
(474,145,333)
(46,390,344)
564,245,625

108,451,619
(35,092,222)
73,359,397

รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำย - ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ

ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม พ.ศ. 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษ ัท ได้น ำที่ ดิน พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงไปจดจำนองเป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ ค่ำลิขสิ ทธิ์สำหรับเพลงและภำพยนตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
เฉพำะบริษัท
บำท
บำท
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

7,057,960
(3,174,794)
3,883,166
(252,134)
3,631,032

3,495,267
(969,261)
2,526,006
(242,986)
2,283,020

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด

7,057,960
(3,426,928)
3,631,032

3,495,267
(1,212,247)
2,283,020

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ค่ำสมำชิก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

752,586
2,878,446
3,631,032

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

2,283,020
2,283,020

2,526,006
2,526,006
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
15

ค่ ำเช่ ำที่ดนิ จ่ ำยล่วงหน้ ำ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก ส่ วนของค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ
ที่ครบกำหนดตัดจ่ำยในหนึ่งปี

16

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

7,757,478

7,611,358

-

624,000

(7,699,890)
57,588

(1,990,899)
5,620,459

-

(624,000)
-

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สำหรั บงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยอดคงเหลือต้นปี /งวด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือปลำยปี /งวด

35,944,894
(1,902,458)
34,042,436

36,914,295
2,839,340
(3,808,741)
35,944,894

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
20,476,100
519,525
20,995,625

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

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี แสดงรำยกำรสุ ทธิ ตำมหน่ วยภำษีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

34,042,436
(7,141,119)
26,901,317

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

20,995,625
20,995,625

20,476,100
20,476,100
29

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
16

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่ อมรำคำทำงบัญชีและทำงภำษี
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสิ ทธิสำหรับกำรหำผลประโยชน์
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอน
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่ำงจำกมูลค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทำงบัญชีและทำงภำษี
ค่ำเสื่ อมรำคำ - ต้นทุนค่ำรื้ อถอน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท

เพิม่ (ลด)ใน
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
บำท

เพิม่ (ลด)ใน
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

2,186,950
527,824
6,598,610
11,509,022
450,333
251,013
14,591,451
36,115,203

52,305
7,899,614
(11,188,350)
445,853
(2,790,578)

-

2,186,950
580,129
14,498,224
320,672
450,333
251,013
15,037,304
33,324,625

-

884,582

-

884,582

(170,308)
(170,308)
35,944,894

3,537
888,119

-

(166,771)
717,811
34,042,436

(1,902,458)

-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
16

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่ อมรำคำทำงบัญชีและทำงภำษี
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอน
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

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

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำ - ต้นทุนค่ำรื้ อถอนสิ นทรัพย์ถำวร
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

(170,308)
(170,308)
20,476,100

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ

12,625
57,511
445,853
515,989
3,536
3,536

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท
1,054,494
147,267
4,672,320
251,013
15,037,303
21,162,397
(166,772)
(166,772)
20,995,625

519,525

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
17

ลด/(เพิม่ )ใน
งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
บำท

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
เงินมัดจำ
เงินประกัน

2,524,894
2,228,745
4,753,639

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
100,000
201,000
301,000

100,000
201,000
301,000

31

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
18

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อนื่
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 27 ข))
เจ้ำหนี้ค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - บริ ษทั อื่น
เจ้ำหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 27 ข))
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำ
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆ
เงินประกันผลงำน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

136,262,357

127,380,439

4,614,231

7,980,183

306,444
69,104

10,523,843
1,150,583

317,548
238,346
1,500

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

-

-

3,026,786

10,033,540

348,028,428

187,764,081

-

89,935

2,988,505
-937,625
7,635,000
42,779,046
3,323,528
542,330,037

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

15,121,222
3,257,529
26,577,162

2,338,644
3,746,622
3,257,529
40,720,661
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
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หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงินสุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ดอกเบี้ยในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ภำษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนดภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

20

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

91,424,740
(8,404,143)

105,984,654
(16,241,235)

2,214,070
(358,691)

2,320,780
(392,577)

(5,564,465)
77,456,132
(25,976,620)
51,479,512

(6,061,587)
83,681,832
(24,488,741)
59,193,091

1,855,379
(304,530)
1,550,849

1,928,203
(299,173)
1,629,030

หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำซื้อสุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หัก ดอกเบี้ยในอนำคตของสัญญำเช่ำซื้อ
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

21

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

1,194,296
(73,582)
1,120,714
(361,534)
759,180

1,294,716
(85,935)
1,208,781
(357,768)
851,013

1,194,296
(73,582)
1,120,714
(361,534)
759,180

1,294,716
(85,935)
1,208,781
(357,768)
851,013

ภำษีมูลค่ ำเพิม่
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มแสดงรำยกำรสุ ทธิตำมหน่วยภำษี ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ภำษีมลู ค่ำเพิม่ (สิ นทรัพย์)
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (หนี้สิน)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

34,166,134
(32,848,253)
1,317,881

40,524,001
(26,345,036)
(14,178,965)

(527,921)
(527,921)

(1,017,427)
(1,017,427)
33

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
22

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกไปปลำยงวด
23

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท

บำท

บำท

4,910,938
2,693,680
(253,507)
7,351,111

673,206
63,128
736,334

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
ใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษ ัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (เดิ มชื่ อ บริ ษทั ไลฟ์ อิ นคอร์ ป อเรชั่น จำกัด
(มหำชน))รุ่ นที่ 2 (“TT-W2”) มีรำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับ งวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2 (“TT-W2”)

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ถูกใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 31 มีนำคม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 30 กันยำยน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

สำหรับรอบ
สำมเดือนสิ้ นสุ ด
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
หน่ วย

สำหรับปี
สิ้นสุ ด
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
หน่ วย

493,162,556
(54,653,962)
438,508,594

864,543,717
(31,553)
(33,664,044)
(49,301,344)
(288,384,220)
493,162,556
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
23

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (ต่อ)
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 288,384,220 หน่ วย ได้ถูกใช้สิทธิ ในอัตรำ 1.047 หุ ้นสำมัญ
ต่อ 1 หน่วย บริ ษทั บันทึกเงินรับล่วงหน้ำจำนวน 30,193,829 บำท จำกหุ ้นสำมัญจำนวน 301,938,276 หุ ้น ที่มูลค่ำหุ ้นละ 0.10 บำท
เป็ นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนสำหรับหุ ้นเพิ่มทุน
จำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวกับกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ เป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 301,938,276 หุ ้น โดยหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่ำวได้รับอนุ ญำต
ให้ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2559
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 54,653,962 สิ ทธิ ได้ถูกใช้สิทธิ ในอัตรำ
1.047 หุ ้นสำมัญ ต่อ1สิ ทธิ บริ ษทั บันทึกเงิ นรั บล่วงหน้ำจำกหุ ้นสำมัญจำนวน 57,222,698 หุ ้นที่มูลค่ำหุ ้นละ 0.10 บำท เป็ นเงิน
รับล่วงหน้ำค่ำหุ ้นจำนวน 5,722,270 บำท ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุน
จำนวน 57,222,698 หุ ้น สำหรับหุ ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวกับกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ โดยหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวได้รับอนุ ญำต
ให้ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2559

24

รำยได้อนื่
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

รำยได้ดอกเบี้ย
กำไรสุ ทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรสุ ทธิจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร (หมำยเหตุ 27 ก))
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่และบริ กำร
ค่ำควำมนิยมติดลบ
รำยได้อื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

60,002
397,600
1,947,828
2,405,430

429,405
41,734
1,200,000
1,384,048
3,055,187

205,450
12,620
444,411
1,014,725
2,801,171
4,478,377

568,193
58,624
1,675,593
1,146,066
3,448,476
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
25

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ งั ค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ หำรโดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำล พ.ศ. 2558 คืออัตรำร้อยละ 20 ต่อปี )
รำยกำรกระทบยอดภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้

ภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษี
สำหรับงวด
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ภำษีเงินได้
26

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

4,306,069
1,902,458
6,208,527

(1,268,773)
(2,820,419)
(4,089,192)

519,525
519,525

(5,834,946)
(5,834,946)

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
26.1 กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุ น )ต่ อ หุ ้น ค ำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุ น )ส่ วนที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้น สำมัญด้ว ยจ ำนวนหุ ้น สำมัญถัวเฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงงวด
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนแบ่งขำดทุนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ (บำท)

(5,884,577)
7,530,010,833
(0.0008)

(12,227,132)
6,140,121,991
(0.002)

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

(1,314,416)
7,530,010,833
(0.0002)

(25,560,396)
6,140,121,991
(0.004)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
26

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (ต่อ)
26.2 กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กำไร(ขำดทุ น )ต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดคำนวณโดยปรั บ จำนวนหุ ้ น สำมัญถัวเฉลี่ ยที่ ถื อ โดยบุ คคลกลุ่ มภำยนอกในระหว่ำงงวด
ปรั บปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรั บลดโดยสมมุติว่ำหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรั บลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้น สำมัญทั้งหมด
กลุ่มบริ ษทั มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรั บลดคือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ (หมำยเหตุ 23) และหุ ้น กู้แปลงสภำพ
บริ ษทั คำนวณจำนวนหุ ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กับมูลค่ำที่เป็ นตัวเงินของรำคำตำมสิ ทธิ
ซื้อหุน้ ที่มำพร้อมกับสิ ทธิเลือกซื้อหุน้ (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ยของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงงวดสำมเดือน) กำรคำนวณนี้
ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้น
ปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุ งกำไร(ขำดทุน)แต่อย่ำงใด
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนแบ่งขำดทุนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว (หุน้ )
กำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (หุน้ )
กำรใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ (หุน้ )

(5,884,577)

(12,227,132)

(1,314,416)

(25,560,396)

7,530,010,833
417,246,028
-

6,140,121,991
647,594,227
3,939,489

7,530,010,833
417,246,028
-

6,140,121,991
647,594,227
3,939,489

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุน้
ปรับลด(หุน้ )

7,947,256,861

6,791,655,707

7,947,256,861

6,791,655,707

(0.0007)

(0.002)

(0.0002)

(0.004)

ขำดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บำท)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม โดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ น
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ไม่ ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อม และมี อิ ท ธิ พลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญกับ บริ ษัท ผู้บ ริ หำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ พนั กงำนของบริ ษัท
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึ งถึงเนื้ อหำของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่สำคัญเปิ ดเผยในหมำยเหตุ 9 และ หมำยเหตุ 10
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด

บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด

บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอล เอส บี เซอร์วสิ เซส จำกัด)

บริ ษทั อำร์ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไลฟ์ เอสเตท จำกัด)
บริ ษทั สเตรกำ จำกัด(มหำชน)
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอลเอ็มจี เอสเตท จำกัด)
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)) จนถึงวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)) จนถึงวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)) จนถึงวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ก่อนจะเป็ นย่อยของบริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั
ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมจนถึงวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2558 และเป็ นบริ ษทั ย่อย
ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2558
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน))
บริ ษทั ร่ วม
38

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ควำมสั มพันธ์

บริ ษทั เฮกซ์ จำกัด
บริ ษทั เอเชีย เท็กนิเคิล คอนซัลติ้ง จำกัด
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รี ซอร์สเซส จำกัด

ผ่ำนกำรมีกรรมกำรร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผ่ำนสมำชิกในครอบครัวของกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไลฟ์ อินเตอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
คุณปกภณ สรรค์ศิริกุล

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย

รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ :
ก)

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
รำยได้จำกสื่ อรำยกำรโทรทัศน์
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่โฆษณำ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

-

988,804
1,500,000
500,000
2,988,804

-

-

528,355
528,355

-

-

-

-

4,256,900
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ก)

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
(หมำยเหตุ 24)
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั อำร์ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
รำยได้ดอกเบี้ย
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั สกินิก กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด

รำยได้อื่น
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

34,477
7,257
41,734

467,411
435,565
258,306
514,311
1,675,593

-

-

177,279
191,622
13,426
14,918
397,245

168,904
125,837
249,037
13,315
7,000
564,093

-

-

1,841,765
1,841,765

129,938
94,725
58,613
856,108
1,139,384
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ก)

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

1,188,387
1,188,387

1,900,000
1,700,000
4,625,262
3,000,000
927,620
12,152,882

-

-

-

127,333

978,000

772,500

978,000

772,500

ค่ำใช้พ้นื ที่และบริ กำร
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)

-

-

91,673

-

ค่ำบริ หำรกิจกำร
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)

-

-

438,331

-

ค่ำบริ กำรอื่น
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)

-

-

3,887

-

-

-

(7,394,501)
(7,394,501)

767,273
2,221,413
(3,683,391)
(694,705)

ต้นทุนบริ กำร
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
ค่ำเช่ำที่ดิน
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ีโปร จำกัด

หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรำยกำร)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ก)

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ข)

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

1,873,032
3,141,333
96,630
5,110,995

2,592,171
43,103
2,635,274

847,032
2,241,333
22,080
3,110,445

2,472,171
43,103
2,515,274

ยอดคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด (มหำชน)
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

-

-

6,125,460
1,063,089
28,248,000
10,058,000
566,877
46,061,426
(41,524,729)
4,536,697

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)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลื อของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทกับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2559 และ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้อื่น (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั อำร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

-

-

104,469
2,812,459
521,113
888,686
1,928,136
3,812
6,258,675
(1,366,791)
4,891,884

67,579
5,222,053
521,113
888,686
1,928,136
1,229
8,628,796
(1,366,791)
7,262,005
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลื อของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทกับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2559 และ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ดอกเบี้ยค้ำงรับ (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

-

-

3,756,230
(3,578,952)
177,278

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

-

-

317,548

2,263,554

-

-

3,026,786

10,033,540

เจ้ำหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 18)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหนี้อื่น (หมำยเหตุ 18)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จำกัด (มหำชน)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
27

รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้ : (ต่อ)
ค)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ

บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จำกัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จำกัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จำกัด

ยอดคงเหลือ ณ
กำรเปลี่ยนแปลง

วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2559
บำท

เพิม่ ขึน้
บำท

ลดลง
บำท

วันที่ 31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

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

-

1,000,000
1,000,000

71,301,000
5,400,000
6,000,000
75,998,250
158,699,250

(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)
75,998,250
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
28

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บำงส่ วน) สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม (บำท)

รำยได้
ต้นทุนขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- ขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำย อุปกรณ์
- ขำดทุนสุ ทธิ จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
- ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด

ธุรกิจสื่ อรำยกำรโทรทัศน์

ธุรกิจให้ เช่ ำพืน้ ที่โฆษณำ

ธุรกิจบริกำรจัดกำรช่ องสั ญญำณ

ธุรกิจจำกกำรจัดกิจกรรม

ธุรกิจงำนก่ อสร้ ำง

รวม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,721,788
(2,134,703)

9,346,655
(9,661,445)

17,734,287
(11,850,011)

19,885,485
(17,682,898)

25,065,000
(26,494,969)

23,880,000
(26,374,218)

203,018,575
(182,299,694)

-

13,569,413
(26,702,332)

-

263,109,062
(249,481,709)

53,112,140
(53,718,561)

1,587,085

(314,790)

5,884,276

2,202,587

(1,429,969)

(2,494,218)

20,718,881

-

(13,132,919)

-

13,627,353
2,405,430
(2,982,698)
(39,158,889)
27,034,334

(606,421)
4,478,377
(4,018,617)
(24,536,782)
-

( 4,092 )
5,497,389
(1,441,224)

(9)
(1,946)
(84,167)

4,977,603
(6,208,527)

16,674,170
(8,095,395)
(4,089,192)

(1,230,924)

(12,184,587)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
29

ภำระผูกพันตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันตำมสัญญำและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นที่สำคัญ ดังนี้
29.1 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำร ดังนี้

ถึงกำหนดชำระภำยในปี สิ้นสุ ด
ภำยใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

ถึงกำหนดชำระภำยในปี สิ้นสุ ด
ภำยใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

สั ญญำเช่ ำ
บำท

สั ญญำบริกำร
บำท

สั ญญำเช่ ำ
บำท

สั ญญำบริกำร
บำท

15,052,896
45,485,507
28,200,000
88,738,403

6,468,588
9,150,000
15,618,588

3,775,200
14,962,100
28,200,000
46,937,300

900,000
900,0000

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

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

29.2 บริ ษทั มีภำระผูกพันจำกสัญญำบริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมซึ่ งจ่ำยชำระตำมข้อตกลงในสัญญำถึงเดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
30

หนี้สินที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรที่สถำบันกำรเงินออก
หนังสื อค้ ำประกันสัญญำเช่ำของบริ ษทั ย่อยจำนวน 1.70 ล้ำนบำท และจำนวน 1.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ งพร้ อมทั้งหน่ วยงำนของรั ฐกับ พรรคพวกรวม 8 คนได้ถูกฟ้ องร้ อ งคดี เป็ นจำเลยที่ 8 ต่ อ ศำลปกครองกลำง
จำนวนรวม 4 คดี กรณี เรี ยกค่ำเสี ยหำยของที่ดิน และทำให้ขำดรำยได้ จำนวน 87.49 ล้ำนบำท โดยศำลออกหมำยแจ้งกำหนดนัดเมื่อวันที่
3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 คดีอยู่ระหว่ำงศำลปกครองกลำงพิจำรณำคำคัดค้ำนกำรขอยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมศำลของผูฟ้ ้ องคดี
ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ได้ยื่น คำร้ อ งคัดค้ำนไว้เช่ น กัน อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัท เชื่ อ มัน่ ว่ำบริ ษ ัท จะไม่ได้รั บ ค่ ำเสี ยหำย (หำกมี )
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว จึงมิได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

31

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในข้ อมูลทำงกำรเงิน
เพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ (TT-W2) จำนวน 54,653,962 หน่วยแปลงเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 57,222,698 หุน้ (หมำยเหตุ 23)
ลดทุน
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี พ.ศ. 2559 ได้มีอนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน
106,051.10 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 813,522,876 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 813,416,824.90 บำท โดยตัด
หุน้ สำมัญที่ยงั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 1,060,511 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท
กำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ชื่อบริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จำกัด (บริ ษทั ย่อย) โดยได้
มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำรลงทุนและขยำยธุ รกิ จ
ทั้งนี้ ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีกำรชำระเงินมัดจำเป็ นจำนวน 120.0 ล้ำนบำท เพื่อชำระค่ำซื้ อขำยหุ ้นให้แก่ ผขู้ ำย
ตำมสัญญำซื้ อขำยหุ ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (“สัญญำ”) โดยบริ ษทั ย่อยมีแหล่งเงินมำจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ย่อยสำมำรถบอกเลิกสัญญำพร้ อมทั้งเรี ยกคืนเงินมัดจำจำกผูข้ ำยได้ หำกผูข้ ำยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขบังคับก่ อนที่
กำหนดไว้ในสัญญำได้

48

