รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ื อหุ ้นของรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการส าหรับงวดสามเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเที ย บตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี อื่ น ซึ่ งแสดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
โดยให้ข ้อสรุ ปว่าไม่ พ บสิ่ ง ที่ เป็ นเหตุ ใ ห้เชื่ อว่า ข้อมู ล ทางการเงิ นระหว่า งกาลดัง กล่ า วไม่ ได้จดั ท าขึ้ น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ในสาระสาคัญ ตามรายงานลงวันที่
12 พฤษภาคม 2559

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

วัลลภ วิไลวรวิทย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนสร้ างภาพยนตร์ รอตัดจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิ่มสุ ทธิ ตามหน่วยภาษี
ส่ วนของค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกาหนด
ตัดจาหน่ายภายในหนึ่ งปี
เงินจองซื้ อหุ ้นสามัญ
เงินมัดจาที่จะได้รับคืนภายในหนึ่ งปี
เงินมัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

4
5
26.3
6
7
8

9

10

282,987,922
11,302,222
74,111,620
157,359
8,576,259
8,596,214

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

196,017,234
28,371,691
174,998,250
-

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

6,951,187
53,865,000
579,653
8,001,324
455,128,760

8,423,213
533,072
464,383,273

53,865,000
453,252,175

312,000
463,978,681

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

สินทรั พย์ (ต่อ)
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
ค่าใช้สิทธิ สาหรับการหาผลประโยชน์
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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4
11
12
13
14
15

16

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
2559
2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

15,622,512
4,213,471
133,925,753
458,035,949
636,424
2,092,184
1,080,000
23,470,504
15,425,916
2,803,153
657,305,866
1,112,434,626

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
676,914,825
1,141,298,098

541,598,275
66,101,256
411,163
5,742,699
456,000
614,309,393
1,067,561,568

541,598,275
67,815,019
645,235
5,641,761
201,000
615,901,290
1,079,879,971

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้ าง
ส่ วนของหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีมลู ค่าเพิ่มสุ ทธิ ตามหน่วยภาษี
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ส่ วนเงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

17
18
6

16

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
2559
2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

11,794,988
78,769,531
1,282,373

81,092,871
918,675

17,410,994
-

17,422,700
-

28,797,396
2,779,229
744,497

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

703,833
916,899
186,332

694,194
627,922
1,057,244

5,450,000
904,931
130,522,945

6,810,000
657,089
121,756,359

19,218,058

19,802,060

27,377,469
15,627,635
4,512,473
9,429,744
800,000
50,000
57,797,321
188,320,266

34,717,100
17,359,045
5,328,806
9,655,744
50,000
67,110,695
188,867,054

1,606,186
656,493
1,255,065
3,517,744
22,735,802

1,785,839
626,489
1,255,065
3,667,393
23,469,453

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 8,134,168,249 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 8,033,578,407 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท ชาระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
2559
2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

813,416,825

813,416,825

813,416,825

813,416,825

803,357,841

803,357,841

803,357,841

803,357,841

548,392,949
79,109,071
(513,968,887)
916,890,974
7,223,386
924,114,360
1,112,434,626

548,392,949
79,109,071
-489,241,908
941,617,953
10,813,091
952,431,044
1,141,298,098

548,392,949
-306,925,024
1,044,825,766
1,044,825,766
1,067,561,568

548,392,949
-295,340,272
1,056,410,518
1,056,410,518
1,079,879,971

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การจัดการช่องสัญญาณ
รายได้จากสื่ อรายการโทรทัศน์
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
รายได้งานก่อสร้ าง
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนงานก่อสร้ าง
ต้นทุนงานก่อสร้ างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องสาหรับงวด
กาไรจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิกสาหรับงวด
ขาดทุนสาหรั บงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บงวด

6
19

6
20

21
23

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

17,250,000
3,262,095
19,618,393
29,454,333
2,462,800
72,047,621

25,065,000
3,721,788
17,734,287
13,569,412
1,944,470
62,034,957

6,802,043
6,802,043

665,452
96,435
3,055,187
3,817,074

25,721,887
20,568,592
20,336,043
1,900,526
28,144,619
(5,600,000)
135,093
8,177,446
1,231
1,523,144
100,908,581

40,479,683
5,899,102
20,803,230
2,107,230
31,747,933
(27,034,334)
4,092
(5,497,389)
1,441,224
69,950,771

12,333,548
(2,162,385)
8,177,446
1,080
37,106
18,386,795

1,211,678
137,097
11,690,512
(7,434,501)
46,229
5,651,015

(28,860,960)
(28,860,960)
(544,276)
(28,316,684)
(28,316,684)
(28,316,684)

(7,915,814)
(7,915,814)
3,839,906
(11,755,720)
10,524,796
(1,230,924)
(1,230,924)

(11,584,752)
(11,584,752)
(11,584,752)
(11,584,752)
(11,584,752)

(1,833,941)
(1,833,941)
(519,525)
(1,314,416)
(1,314,416)
(1,314,416)

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนสาหรั บงวด
ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

22.1

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด (บาทต่ อหุ้น)
ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลดจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไรต่อหุ ้นปรับลดจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

22.2

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(24,726,979)
(24,726,979)
(3,589,705)
(28,316,684)

(10,843,974)
4,959,397
(5,884,577)
4,653,653
(1,230,924)

(11,584,752)
(11,584,752)
(11,584,752)

(1,314,416)
(1,314,416)
(1,314,416)

(24,726,979)
(24,726,979)
(3,589,705)
(28,316,684)

(10,843,974)
4,959,397
(5,884,577)
4,653,653
(1,230,924)

(11,584,752)
(11,584,752)
(11,584,752)

(1,314,416)
(1,314,416)
(1,314,416)

(0.0031)
-

(0.0014)
0.0007

(0.0014)
-

(0.0002)
-

(0.0031)
-

(0.0014)
0.0006

(0.0014)
-

(0.0002)
-

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ

ส่ วนต่าจากการ

ที่ออกและ

ส่ วนเกิน

เงินรั บล่ วงหน้ า เปลีย่ นแปลงในสัดส่ วน

ชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ค่ าหุ้น

725,129,858

548,392,949

30,193,829

การถือหุ้นในบริษทั ย่ อย

รวมส่ วนของ
ขาดทุน

ผู้ถอื หุ้น

ส่ วนของส่ วนได้เสีย

รวมส่ วนของ

สะสม

ของบริษทั

ที่ไม่มอี านาจควบคุม

ผู้ถอื หุ้น

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
(กาไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

24

30,193,829
-

-

755,323,687

548,392,949

803,357,841

548,392,949

-24,471,559
5,722,270

56,520,803
-

-154,718,239
-

1,205,519,200
5,722,270

207,356,845
-

1,412,876,045
5,722,270

-5,884,577

-5,884,577

4,653,653

-1,230,924

56,520,803

-160,602,816

1,205,356,893

212,010,498

1,417,367,391

79,109,071

-489,241,908

941,617,953

10,813,091

952,431,044

-24,726,979

-24,726,979

(3,589,705)

(28,316,684)

-513,968,887

916,890,974

7,223,386

924,114,360

สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

803,357,841

548,392,949

-

79,109,071

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

24

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

เงินรับล่วงหน้ า
ค่าหุ้น

ขาดทุนสะสม

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

725,129,858

548,392,949

30,193,829

-188,616,181

1,115,100,455

30,193,829
755,323,687

548,392,949

-24,471,559
5,722,270

-1,314,416
-189,930,597

5,722,270
-1,314,416
1,119,508,309

803,357,841

548,392,949

-

-295,340,272

1,056,410,518

803,357,841

548,392,949

-

-11,584,752
(306,925,024)

(11,584,752)
1,044,825,766

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้)
ภาษีเงินได้สาหรับงวด
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้สิทธิ สาหรับการผลประโยชน์ตดั จาหน่าย
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจาหน่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าป้ ายโฆษณา
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มสุ ทธิ ตามหน่วยภาษี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาที่จะได้รับคืนภายในหนึ่ งปี
เงินมัดจาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้ าง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-28,860,960

-7,915,814

-11,584,752

-1,833,941

17,666,472
-5,600,000
175,935
954,658
-871,784
-695,468
8,177,446
-47,179
1,523,144
-7,577,736

21,313,401
-27,034,334
-22,184
-5,497,389
2,440,173
-60,002
1,441,224
-15,334,925

2,175,544
-2,162,385
312,000
1,080
150,869
8,177,446
-2,335,997
37,106
-5,229,089

2,169,769
-7,434,501
63,128
-429,405
-7,464,950

4,781,361
64,421
153,812
3,415,372
-46,581
5,134,810
-295,000
(4,319,354)
363,698
247,842
-1,046,232
-560,000
316,413

-185,694,266
-129,819
384,906
12,861,084
-146,120
175,000
-2,294,835
-488,030
138,647,568
4,304,969
-1,080,810
-850,000
4,487,499
-45,157,779

378,878
288,977
-255,000
-51,296
-870,912
-5,738,442

23,673,042
-489,506
624,000
-14,143,499
-100,650
-850,000
1,248,437

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

-120,865
47,179
-1,571,034
-2,789,905
-4,118,212

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดจ่ายเงินของซื้ อหุ ้นสามัญ
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดจ่ายหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

60,002
-1,441,224
-965,633
12,893,417
-34,611,217

-120,865
421,944
-37,106
-100,938
-5,575,407

429,405
-655,392
1,022,450

-4,213,471
1,497,769
-53,865,000
-96,896,830
88,719,384
-3,908,412
-193,500
988,584
-67,871,476

-9,002,860
-2,555,957
-11,558,817

30,000,000
-53,865,000
-96,896,830
88,719,384
-210,075
20,875
-32,231,646

1,000,000
-342,221
657,779

11,794,988
-6,959,010
4,835,978

-6,313,767
5,722,270
-591,497

-170,014
-170,014

-160,891
5,722,270
5,561,379

-67,153,710
350,141,633
282,987,923
1

-46,761,531
617,393,172
570,631,641
220,490,008

-37,977,067
233,994,301
196,017,234

7,241,608
385,840,185
393,081,793

บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ คา่ อุปกรณ์
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,217,946
-

3,280,661
-

306,444
30,193,829

238,346
30,193,829

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หมำยเหตุ
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.

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนสร้างภาพยนตร์ รอตัดจ่าย
เงินจองการซื้ อหุ ้นสามัญ
เงินมัดจาเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้อื่น
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
รายการกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันตามสัญญา
คดีฟ้องร้อง
การจัดประเภทรายการใหม่
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จากัดซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2530 ต่อมาได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537
บริ ษ ทั มีที่อยูต่ ามที ่ไ ด้จดทะเบีย นไว้ที่ เลขที่ 60 ซอยประดิษ ฐ์มนูธ รรม 19 ถนนประดิษ ฐ์มนูธ รรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ การให้บริ การสื่ อบันเทิงและจัดกิจกรรม การรับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่รวมในการจัดทา
งบการเงินรวมมีดงั นี้

ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ ิคเจอร์ ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั อิน แอนด์ออน สตูดิโอ จากัด*
บริ ษทั ไลฟ์ เรดิโอ จากัด*
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

จาหน่ายเทปวีดีโอและวีซีดี
รับจัดงานคอนเสิ ร์ต
จัดรายการสื่ อวิทยุ
รับจ้างผลิตและให้บริ การเช่า
ป้ ายโฆษณา และสื่ อดิจิตอลมีเดีย
บริ ษทั อาร์ ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ให้บริ การเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์ จี แอนด์ รี ซอร์ สเซส จากัด ธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน และเหมืองแร่

* เลิกกิจการและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
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ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ส่ วนได้เสียใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00
97.50
99.99

100.00
100.00
97.50
99.99

ไทย
ไทย
ไทย

100.00
84.21
100.00

100.00
84.21
100.00

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ชื่อกิจกำร
บริษทั ย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลชเอสเตท จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ดาเนิ นธุรกิจการลงทุนก่อสร้ างป้ ายโฆษณา
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์
และให้เช่าสตูดิโอ
การถือเงินลงทุน

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

ส่ วนได้เสียใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

90.10
99.99
99.97
99.97

90.10
99.99
99.97
99.97

ไทย
ไทย

99.99
84.21

99.99
84.21

รายการระหว่างกิจการที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ของบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ได้สอบทานแล้ว
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี รายการและความสั มพันธ์ อย่างมี สาระสาคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ดังนั้น
งบการเงิ นนี้ จึงอาจไม่แสดงถึ งเงื่ อนไขที่อาจมีอยู่หรื อผลการดาเนิ นงานซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในกรณี ที่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
(1) งบการเงิ นระหว่างกาลรวมและงบการเงิ นระหว่างกาลเฉพาะกิ จการนี้ ได้จดั ทาขึ้ นใน
สกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)

งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่ งนามาแสดงเปรี ยบเที ยบได้มาจากงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว

(3)

ผลการดาเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาเนินงานเต็มปี

(4)

ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินประจาปี ที่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิได้นามาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกาหนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 จึ งควรอ่ านประกอบกับงบการเงิ นส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

(5)

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับ
ภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย
ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี การตี ความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
(6)

2.2

3.

ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ
และการให้ แนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี ก ับผู ้ใช้ ม าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
ระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ท าและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ใ น
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
เพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับเงินลงทุนชัว่ คราว
ที่เริ่ มนามาใช้ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560โดยนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี้
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้ อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของงวด
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจาก
เทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ ง
บริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ น ทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนด
ราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
4.

เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากออมทรัพย์
ที่ถึงกาหนดชาระคืนภายในหนึ่งปี จานวน 11.30 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 14.19 ล้านบาท)
มีดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 0.38 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี ) เงิ นฝากธนาคารที่ติด
ภาระค้ าประกันดังกล่าวใช้เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี (บริ ษทั : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจา จานวน 15.62 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 14.23 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี )
เงิ นฝากออมทรัพย์ดงั กล่าวใช้เป็ นหลักประกันวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 18)
และเงินฝากประจาดังกล่าวใช้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันหนังสื อค้ าประกันการเช่า (บริ ษทั : ไม่มี)

5.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
66,988,809
77,975,207
(16,493,317) (18,493,317)
50,495,492
59,481,890

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 26.2)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-
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-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
1,744,690
3,744,690
(983,037)
(2,983,037)
761,653
761,653

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

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

รายได้คา้ งรับ - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
3,882,058
5,002,861
(2,763,055)
(2,763,055)
1,119,003
2,239,806
1,508,203
(1,416,399)
91,804

5,605,177
(5,489,843)
115,334

-

91,803
91,803

91,800
91,800

-

18,855,187
(1,155,184)
17,700,003

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

2,290,245
(2,153,846)
136,399

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

153,846
(153,846)
-

153,846
(153,846)
-

-

-

-

-

-

8,872,893
(3,578,952)
5,293,941

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

9,439,410
12,829,512
74,111,620

2,628,622
8,827,329
73,292,981

1,098,596
28,371,691

371,695
24,674,130

ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 26.2)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 26.2)
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 26.2)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั อื่น
เงินประกันผลงาน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
2,503,055
2,503,055
(2,503,055)
(2,503,055)
-
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2,024
2,024

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษัทอืน่
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
เกินกว่า 12 เดือน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

43,606,504

24,668,077

6,883,428
828,180
15,670,697
66,988,809

9,170,885
311,905
2,112,007
41,712,333
77,975,207

1,744,690
1,744,690

3,744,690
3,744,690

-

-

44,265,956
44,265,956

44,265,956
44,265,956
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-

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
6.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับสั ญญำก่ อสร้ ำง
ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
บำท
29,454,333
(20,568,592)
8,885,741

2559
บำท
13,569,412
(5,899,102)
7,670,310

2560
บำท
-

2559
บำท
-

ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต
ซึ่งรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์

29,144,851
(20,568,592)

15,821,515
(5,899,102)

-

-

8,576,259

9,922,413

-

-

มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บต้นงวด
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ ต้นงวด
รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างงวด
เงินงวดที่บริ ษทั เรี ยกเก็บแล้ว
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้ นงวด
มูลค่างานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้เรี ยกเก็บ

221,780
(918,675)
29,454,333
(27,317,706)
(1,282,373)
157,359

1,257,170
13,569,412
(13,439,593)
1,386,989

-

-

รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างงวด
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด
กาไรที่รับรู ้ในระหว่างงวด

7.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สิ นค้ ำคงเหลือ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
งบกำรเงินรวม

อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าคงเหลือล้าสมัย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 มีนำคม
2560
บำท
6,085,338
2,816,229
(325,308)
8,576,259

31 ธันวำคม
2559
บำท
4,425,858
2,223,010
(325,308)
6,323,560

31 มีนำคม
2560
บำท
-

31 ธันวำคม
2559
บำท
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
8.

ต้ นทุนสร้ ำงภำพยนตร์ รอตัดจ่ ำย

ต้นทุนสร้างภาพยนตร์รอตัดจ่าย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

9.

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
10,567,157
10,567,157
(10,567,157) (10,567,157)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
10,567,157
10,567,157
(10,567,157) (10,567,157)
-

เงินจองซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์แห่ งหนึ่ ง เพื่อจองซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งหนึ่ งเป็ นจานวน 53.87 ล้านบาท ต่อมาในเดื อนเมษายน 2560
บริ ษทั ได้รับโอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าว และจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนชัว่ คราว

10. เงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอืน่
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ทาสัญญาเพื่อ
ซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าจานวน 6 บริ ษทั กับผูข้ าย จานวน 683 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผูข้ ายต้องส่ งมอบของหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าดังกล่าวให้กบั บริ ษทั
ย่อยทางอ้อมดัง กล่ า ว ภายในวันที่ 6 ตุ ล าคม 2559 โดยบริ ษ ัท ย่อยทางอ้อมดัง กล่ า วได้วางเงิ นมัดจ า
จานวน 120 ล้า นบาท ในระหว่า งเดื อนเมษายน 2559 โดยผูข้ ายได้นาหุ ้นจานวนหนึ่ งของบริ ษ ทั อื่ น
จานวน 2 บริ ษทั มาจานาเพื่อเป็ นหลักประกันกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวและผูข้ ายได้ทาบันทึ กข้อตกลงเพื่อขยาย
ระยะเวลาส่ งมอบหุ ้นของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าดังกล่ าวออกไปเป็ นระยะเวลา 120 วันตามที่ผขู้ ายร้องขอ
ดังนั้น ผูข้ ายต้องส่ งมอบหุ น้ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าดังกล่าว ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผูข้ ายได้
นาหุน้ จานวนหนึ่งของบริ ษทั อื่น จานวน 2 บริ ษทั มาจานาเป็ นหลักประกันส่ วนเพิ่มกับบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผูข้ ายไม่สามารถส่ งมอบหุ น้ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าดังกล่าวตามเงื่อนไข
บังคับก่อนตามที่ ระบุไว้ในสัญญาและบันทึ กข้อตกลงดังกล่ าวข้างต้นได้ บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่ าว
สามารถเรี ยกคืนเงินมัดจาจากผูข้ ายได้ ถ้าผูข้ ายไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ผูข้ ายต้องปฏิบตั ิตามสัญญาที่
ระบุไว้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นมัดจาดังกล่าว
เต็มจานวน เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวจะไม่ได้รับเงิ นมัดจาคืนจากผูข้ าย
และมูลค่าของหุ น้ จานาดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนิ นการตามขั้นตอนทางกฎหมายสาหรับการเรี ยกคืนเงิ น
มัดจาและการบังคับจานาหุ ้นดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคา
อิสระเพื่อประเมินมูลค่าของหุ น้ ที่ผขู้ ายนามาจานาตามสัญญาซื้ อขายหุ น้ และบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ
เอนเทอร์ เทนเมนท์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
นาเข้าลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
เพื่อจาหน่ายและสร้างภาพยนตร์
เพื่อการค้าหากาไร

จดทะเบียนใน
ประเทศไทย

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
40.00

40.00

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
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ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
100.00

100.00

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

19,500,489

19,500,489

19,500,489

19,500,489

(19,500,489)
-

(19,500,489)
-

(19,500,489)
-

(19,500,489)
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้

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
บริษัทย่ อยโดยอ้ อม
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์ จี จากัด

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

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

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ดาเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างป้ ายโฆษณา
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การเคเบิ้ลทีวี
ให้บริ การระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ
การถือเงินลงทุน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

* เลิกกิจการและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
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สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100.00
100.00
97.50
99.99
100.00
84.21
100.00

90.10
99.99
99.97
99.97
99.99
84.21

100.00
100.00
97.50
99.99
100.00
84.21
100.00

90.10
99.99
99.97
99.97
99.99
84.21

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
576.00
20.00
100.00
180.00
127.50
190.00
2.50

154.00
113.00
1.00
1.00
5.00
1.00

576.00
20.00
100.00
180.00
127.50
190.00
2.50

154.00
50.00
1.00
1.00
5.00
1.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
494,130,000
19,998,000
97,500,000
275,283,204
127,499,996
295,088,283
2,500,000
1,311,999,483
(770,401,208)

494,130,000
19,998,000
97,500,000
275,283,204
127,499,996
295,088,283
2,500,000
1,311,999,483
(770,401,208)

541,598,275

541,598,275

138,750,000
113,000,000
999,700
999,700
4,999,700
999,970

138,750,000
50,000,000
999,700
999,700
4,999,700
999,970

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
13. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป มีดงั นี้

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ยู เอ็ม จี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์

จดทะเบียนใน

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ประเทศไทย

15.00
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15.00

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
100.00

100.00

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
15,000,000
(15,000,000)
-

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
14. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงิน 13.95 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากค่าเสื่ อมราคา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ มบริ ษทั ได้นาที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างไป
จดจานองจานวนเงิน 11.00 ล้านบาท เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ
ข้อ 17)
15. ค่ ำควำมนิยม

ค่าความนิยม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
7,108,183
7,108,183
(7,108,183)
(7,108,183)
-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
16. สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุ ทธิ ตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้ (บริ ษทั : ไม่มี)
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ ทธิสาหรับการหาผลประโยชน์
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

912,456
1,168,087
15,486,025
450,333
18,016,901

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

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลต่างจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทางบัญชีและทางภาษี
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

2,590,985
2,590,985
15,425,916

2,592,762
2,592,762
16,613,048
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าคงเหลือล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4,316,086
65,062
785,186
390,509
10,302,244
15,859,087

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

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
การยืดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ถาวร
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(21,770,398)
(9,716,324)
(31,486,722)
(15,627,635)

(22,799,632)
(10,380,358)
(33,179,990)
(17,359,045)

17. เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งจานวน
11.79 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี) โดยเงินเบิกเกินบัญชี ดงั กล่าว จานวน 9.00 ล้านบาทแรก
มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อปี และส่ วนที่มากกว่า 9.00 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
ต่อปี โดยเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ดงั กล่าว ค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จานวน 9.00 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) และที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 14)
(บริ ษทั : ไม่มี)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
18. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น- บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 26.2)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
เงินประกันผลงาน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
17,417,181
29,840,097
5,217,946
3,396,403
2,767,266
3,325,876
13,004,750
3,130,602

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
3,280,661
3,241,071
2,651
331,678
-

1,764,528
937,625
35,335,177
2,325,058
78,769,531

11,871,275
2,259,058
17,410,994

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

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

19. รำยได้ อนื่

รายได้ดอกเบี้ย
กาไรสุทธิจากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้จากการบริ หารจัดการ
(ดูหมายเหตุขอ้ 26.1)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
รายได้อื่น

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บำท
บำท
47,179
60,002
871,784
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บำท
บำท
2,335,997
429,405
-

567,528
976,309
2,462,800

2,268,000
1,710,000
488,046
6,802,043
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397,600
1,486,868
1,944,470

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

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
20. ต้ นทุนงำนก่ อสร้ ำงทีไ่ ม่ ได้ นำมำใช้
ต้นทุนงานก่อสร้ างที่ ไม่ได้ใช้งาน คือต้นทุนงานก่อสร้ างคงที่ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ไม่ได้ปันส่ วนเข้า
งานระหว่างทา ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่ งเกิ ดจากบริ ษทั ย่อยให้บริ การ
งานก่อสร้างจริ งต่ากว่ากาลังการให้บริ การงานก่อสร้างปกติในระหว่างงวด
สาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีตน้ ทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้งาน
จานวน 20.34 ล้านบาท และ 20.80 ล้านบาท ตามลาดับ
21. ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แต่มีรายได้
ภาษีเงินได้เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเป็ นรายจ่ายทางภาษีเงินได้
22. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
22.1 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบกำรเงินรวม
2560
2559
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
(24,726,979)
(10,843,974)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
8,033,578,407 7,530,010,833
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
(0.0031)
(0.0014)
งบกำรเงินรวม
2560
2559
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
8,033,578,407
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

- 18 -

4,959,397
7,530,010,833
0.0007

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

(11,584,752)
8,033,578,407
(0.0014)

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

8,033,578,407
-

7,530,010,833
-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
22.2 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรั บลดคานวณโดยปรั บ จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยที่ ถือโดยบุ คคลกลุ่ ม
ภายนอกในระหว่างงวดปรั บปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดโดยสมมุ ติว่าหุ ้นสามัญ
เที ยบเท่ าปรั บลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้ น สามัญทั้ง หมด กลุ่ ม บริ ษ ัท มี หุ้ น สามัญเที ย บเท่ า ปรั บ ลดคื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ บริ ษทั คานวณจานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจาก
มูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น
(กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างงวดสามเดือน) การคานวณนี้ ทาขึ้น
เพื่อกาหนดจานวนหุ น้ สามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสามัญโดยเหมือนมีการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน)
แต่อย่างใด
งบกำรเงินรวม
2560
2559
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

(24,726,979)

(10,843,974)

8,033,578,407
-

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

8,033,578,407
(0.0031)

7,947,256,861 8,033,578,407 7,947,256,861
(0.0014)
(0.0014)
(0.0002)

งบกำรเงินรวม
2560
2559
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว (หุ ้น)
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
กาไรต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

4,959,397

(11,584,752)

(1,314,416)

8,033,578,407 7,530,010,833
417,246,028

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

-

-

8,033,578,407
-

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

8,033,578,407 7,530,010,833
417,246,028

8,033,578,407
-

7,947,256,861
0.0006

8,033,578,407 7,947,256,861
-
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
23. กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด และบริ ษทั
สปิ น เวิร์ค จากัด ซึ่ ง เคยเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ให้ก ับ บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง ตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุม
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยบริ ษทั ไม่ได้นาฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมารวม
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้สูญเสี ยอานาจการควบคุ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แสดงผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วส าหรั บ งวดก่ อ นสู ญ เสี ย อ านาจการควบคุ ม อยู่ภ ายใต้หัวข้อ “ก าไรจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับงวด” ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
รายละเอียดของผลการดาเนินงานที่ยกเลิก มีดงั ต่อไป

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกสำหรับงวด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2559
บำท
203,018,575
460,960
(182,299,694)
(875,468)
(7,410,956)
12,893,417
2,368,621
10,524,796

24. เพิม่ ทุนจำกกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั จานวน 54,653,962
สิ ทธิ ของบริ ษทั ได้ถูกใช้สิทธิ ในอัตรา 1.047 หุ ้นสามัญ ต่อ 1 สิ ทธิ บริ ษทั บันทึกเงินรับล่วงหน้าจากหุ ้นสามัญ
จานวน 57,222,698 หุ น้ ที่มูลค่าหุ น้ ละ 0.10 บาท เป็ นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจานวน 5,722,270 บาท ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจานวน 57,222,698 หุ ้น สาหรับหุ ้นเพิ่ม
ทุนจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า โดยหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
25. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มี 5 ส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ธุ รกิจสื่ อสาร
รายการโทรทัศน์ ธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่โฆษณา ธุ รกิ จบริ การจัดการช่ องสัญญาณ ธุ รกิ จการจัดกิ จกรรม และ
ธุ รกิ จงานก่อสร้ า ง ซึ่ ง เป็ นส่ วนงานที่สาคัญของกลุ่ม บริ ษ ทั แต่ล ะส่ วนงานให้บ ริ ก ารที่แตกต่า งกัน
กลุ่มบริ ษทั มีการบริ หารจัดการแยกจากกัน รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ ายบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นงานธุ รกิ จการจัดกิ จกรรมในปี 2559 ตามที่เปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้น สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ธุ รกิจสื่ อสารรายการโทรทัศน์ ธุ รกิจให้เช่า
พื้นที่โฆษณา ธุ รกิ จบริ การจัดการช่ องสัญญาณ และธุ รกิ จงานก่อสร้ าง บริ ษทั แสดงผลการดาเนิ นงาน
ของส่ วนงานที่ยกเลิ กดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “กาไรจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิกสาหรับงวด”
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะในประเทศเท่ า นั้น ไม่ มี ร ายได้จ ากต่ า งประเทศหรื อ สิ น ทรั พ ย์ใ น
ต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 1 ราย
เป็ นเงินจานวน 29.45 ล้านบาทของกลุ่มบริ ษทั และสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 2 ราย เป็ นเงินจานวน 12.68 ล้านบาทของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ข้อมูลตามส่ วนงานที่รายงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ธุรกิจสื่ อ
รำยกำรโทรทัศน์
2560
2559
บำท
บำท
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น

3,262,095
(35,696)
3,226,399

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
ธุรกิจให้ เช่ ำ
ธุรกิจบริกำรจัดกำร
พืน้ ที่โฆษณำ
ช่ องสัญญำณ
ธุรกิจงำนก่ อสร้ ำง
2560
2559
2560
2559
2560
2559
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

3,721,788 19,618,393
(2,134,703) (10,195,336)
1,587,085
9,423,057

17,734,287
(11,850,011)
5,884,276

รายได้อื่น
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่อน (ค่ำใช้ จ่ำย) รำยได้ ภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสาหรับงวด
ขำดทุนสำหรับงวด

17,250,000
(15,490,855)
1,759,145

25,065,000
(26,494,969)
(1,429,969)

29,454,333
(20,568,592)
8,885,741

13,569,412
(5,899,102)
7,670,310

2560
บำท

รวม

2559
บำท

69,584,821 60,090,487
(46,290,479) (46,378,785)
23,294,342 13,711,702
2,462,800
1,944,470
(20,336,043) (20,803,230)
(1,900,526) (2,107,230)
(28,144,619) (31,747,933)
5,600,000 27,034,334
(135,093)
(4,092)
5,497,389
(8,177,446)
(1,231)
(1,523,144) (1,441,224)
(28,860,960) (7,915,814)
544,276
(3,839,906)
10,524,796
(28,316,684) (1,230,924)
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
26. รำยกำรกับกิจกำรหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และมี อิทธิ พลอย่า งเป็ นสาระสาคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนัก งานของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยที่สาคัญเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 และข้อ 12 ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ ิคเจอร์ส จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั อิน แอนด์ ออน 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
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั บอกซ์ ออฟฟิ ศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั เฮกซ์ จากัด
บริ ษทั เอเชีย เท็กนิเคิล คอนซัลติ้ง จากัด

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ร่ วม
ผ่านการมีกรรมการร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ผ่านสมาชิกในครอบครัวของกรรมการของบริ ษทั ย่อย

* เลิกกิจการและอยูใ่ นระหว่างชาระบัญชี
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
26.1 รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2560 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
รายได้จากสื่ อรายการโทรทัศน์
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

รายได้จากการบริ หารจัดการ (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั อาร์ไจล์ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ย
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช เอสเตท จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

รายได้อื่น
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

-

-

-

528,355
528,355

-

-

1,518,000
750,000
2,268,000

34,477
7,257
41,734

-

-

-

-

175,811
170,133
13,315
14,794
1,961,944
2,335,997

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

-

-

1,710,000
1,710,000

1,200,000
1,200,000

-

-

442,598
442,598

641,765
641,765

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกำรเงินรวม
2560
2559
บำท
บำท
ต้นทุนการให้บริ การ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

ค่าใช้พ้นื ที่และบริ การ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

ค่าบริ การอื่น
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
บำท
บำท

-

-

-

1,188,387
1,188,387

-

-

-

91,673
91,673

-

-

-

438,331
438,331

-

-

-

3,887
3,887

2,491,000
3,275,752
147,600
5,914,352

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

955,000
2,842,500
136,345
3,933,845
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847,032
2,241,333
22,080
3,110,445

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
26.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
ลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
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
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

-

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

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

189,147
15,229,542
521,113
714,934
1,928,136
272,315
18,855,187
(1,155,184)
17,700,003

189,147
14,421,621
521,113
888,686
1,928,136
10,242
17,958,945
(1,317,569)
16,641,376

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
เงินทดรองจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด
บริ ษทั สแพลช สตูดิโอ จากัด
บริ ษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์
รี ซอร์สเซส จากัด

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 18)
บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

-

-

-

333
15
276

-

-

-

1,400
2,024

-

-

-

-
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-

3,578,952
5,293,941
8,872,893
(3,578,952)
5,293,941

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

-

-

331,678

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
26.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันกันส าหรั บงวดสามเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด
บริ ษทั ป๊ อป ทีวี จากัด
บริ ษทั ไทยไชโย ทีวี จากัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
บำท
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม
2560
บำท

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

-

(20,000,000)
(10,000,000)
(30,000,000)

71,301,000
5,400,000
6,000,000
48,998,250
126,000,000
257,699,250

(71,301,000)
(5,400,000)
(6,000,000)
(82,701,000)
204,998,250

-

(30,000,000)

(71,301,000)
(5,400,000)
(6,000,000)
(82,701,000)
174,998,250
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
27. ภำระผูกพันตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
27.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร
บำท
บำท
บำท
บำท
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

13,985,123
34,439,189
28,464,687
76,888,999

210,200
394,200
604,400

14,621,449
35,593,407
31,249,329
81,464,185

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ ำ สัญญำบริกำร
บำท
บำท
บำท
บำท
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

3,600,000
14,850,000
24,150,000
42,600,000
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-

3,600,000
13,650,000
26,250,000
43,500,000

-

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
27.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นๆ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
ภำระผูกพันอืน่ ๆ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม

26,924,734
26,924,734

28,422,503
28,422,503

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท
-

-

27.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาบริ การช่องสัญญาณดาวเทียมซึ่ งจ่ายชาระตามข้อตกลงในสัญญาถึง
เดือนสิ งหาคม 2560
28. คดีฟ้องร้ อง
28.1 ในปี 2558 บริ ษทั สเตกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งพร้ อมทั้งหน่ วยงานของรั ฐ
กับพวกรวม 8 คน ได้ถู กฟ้ องร้ องจากบุ คคลหนึ่ ง โดยบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวได้ถู กฟ้ องร้ องในคดี
เป็ นจาเลยลาดับที่ 8 ต่อศาลปกครองกลาง ทั้งหมด 4 คดี เกี่ยวกับกรณี เรี ยกค่าเสี ยหายของที่ดิน และทาให้
ขาดรายได้ โดยมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้ องร้องเป็ นจานวน 87.49 ล้านบาท โดยศาลออกหมายแจ้งกาหนดนัด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาคาคัดค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนี ยมศาล
ของผูฟ้ ้ องคดีของศาลปกครองกลาง ซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ยนื่ คาร้องคัดค้านไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจาก
คดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยังมิได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน
28.2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ถูก
บริ ษ ทั คู่ค า้ เสนอข้อ พิพ าทเพื่อให้ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศสิ ง คโปร์ ต ดั สิ น ชี้ ข าด
ในกรณี ผิดสั ญญาซื้ อขายสื่ อโฆษณา พร้ อมทั้งเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายเป็ นเงิ น จานวน 1.21 ล้านปอนด์
โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ยนื่ คาให้การเพื่อแก้คาฟ้ องดังกล่าว พร้อมกับ
ฟ้ องแย้งเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายในกรณี ที่คู่คา้ ผิดสัญญา จนทาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับความเสี ยหาย
เป็ นเงินจานวน 1.30 ล้านปอนด์ ปั จจุบนั ข้อพิพาทดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการทางอนุ ญาโตตุลาการ
ในประเทศสิ งคโปร์
- 30 -

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
นอกจากนี้ ก่ อ นการยกเลิ ก การร่ ว มทุ น ในปี 2559 ระหว่า งบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า ว กับ บริ ษ ัท
พี่น้องกายสิ ทธิ์ จากัด ซึ่ ง เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ า ว บริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ า วและบริ ษ ทั
พี่น้องกายสิ ทธิ์ จากัด ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม โดยให้บริ ษทั มีเดี ย อีเวนท์ ดี ไซน์ จากัด และ
บริ ษ ทั พี่ น้องกายสิ ทธิ์ จากัด เข้ามาร่ วมรั บผิดในอัตราร้ อยละ 50 ของมู ลหนี้ ที่ ถูกฟ้ องร้ อง และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการถู กฟ้ องร้ องคดี ดังกล่ าว หากบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวเป็ นฝ่ ายแพ้คดี
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นฝ่ ายชนะคดี บริ ษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จากัด และบริ ษทั
พี่นอ้ งกายสิ ทธิ์ จากัด มีสิทธิ ได้รับชาระค่าเสี ยหายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสี ยหายเช่นกัน
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั คู่คา้ ดังกล่าวได้ยื่นข้อเสนอการประนี ประนอมข้อพิพาทดังกล่าว
แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว
28.3 ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ไลฟ์ ทีวี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ งถูกฟ้ องร้องให้ชาระเงินแก่
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง (“โจทก์”) วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชาระ
เงิ นแก่ บ ริ ษ ทั ดัง กล่ า ว เป็ นจานวน 1,118,310 บาท พร้ อมดอกเบี้ ย อัตราร้ อยละ 7.50 ต่ อปี ของ
จานวนดังกล่าวนับตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ และ
ให้จาเลยชาระค่าทนายความในชั้นฎี กาจานวน 5,000 บาท แทนโจทก์ ต่อมาฝ่ ายกฎหมายของ
บริ ษทั ได้ขอเจรจากับโจทก์เพื่อขอชาระเฉพาะเงินต้นและค่าฤชาธรรมเนี ยมจานวน 1,118,310 บาท
และขอยกเว้นดอกเบี้ยจานวน 385,587 บาท โดยขอผ่อนชาระ 3 งวด งวดละ 387,730 บาทจนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ้ น ซึ่ ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่ องดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของโจทก์
28.4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งฟ้ องเป็ นจาเลยฐานผิดสัญญาการก่อสร้าง
อาคารและสานักงาน โดยมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้ องเป็ นจานวน 5.17 ล้านบาท โดยศาลนัดชี้ สองสถาน
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่สามารถพิจารณาถึงผลลัพธ์จากคดีความดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้
ดังนั้นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีความดังกล่าวจึงยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงินของบริ ษทั

- 31 -

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดประเภทรายการในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
บำท

จัดประเภทใหม่
บำท

หลังจัด
ประเภทใหม่
บำท

26,702,332
-

(20,803,230)
20,803,230

5,899,102
20,803,230

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นรวม

และเฉพาะกิจการ
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นามาใช้

30. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
30.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริ ษทั สเตรกา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาวงเงิ น
กูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง จานวน 800.05 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวโดยสัญญาวงเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ การรับเงิ นค่าจ้างก่อสร้ างของ
บริ ษทั ย่อย ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ บริ ษทั อาร์ ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง เงินฝากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และค้ าประกันโดยบริ ษทั
30.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ได้อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 10,058,984 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 813,416,825 บาท เป็ น 803,357,841 บาท
โดยตัดหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย จานวน 100,589,842 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
31. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ ไ ด้รั บ การอนุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษ ทั เมื่ อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2560
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