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ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะบริษทัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลแบบย่อท่ีแนบมำน้ีของ บริษทั 
ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดับ ซ่ึง
ผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ืองงบกำรเงินระหว่ำงกำลส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำร
สอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรให้ขอ้สรุปอย่ำงมีเง่ือนไข ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน  
รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย  
กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 
 

เกณฑ์ในกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไข 
 

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินขอ้ 7 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 บริษทัซ้ือเงินลงทุนร้อยละ 30 ในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั 
ยอดคงเหลือตำมวิธีรำคำทุนซ่ึงแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีจ  ำนวน 15.70 ลำ้นบำท 
บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ีตำมวธีิส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัไดรั้บรู้
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิในบริษทัร่วมดงักล่ำวจ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท โดยใชข้อ้มลูทำงกำรเงินของบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2557 ท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรและยงัไม่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีคนก่อนไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิในบริษทัร่วม 
เน่ืองจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถปิดบญัชีต่ำง ๆ เช่น บญัชีสินคำ้คงเหลือ บญัชีตน้ทุนขำย บญัชีค่ำใชจ่้ำย ตลอดจนบญัชีสินทรัพย์
ถำวรให้แลว้เสร็จเพ่ือกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีได ้ดงันั้น ผูส้อบบญัชีคนก่อนไม่สำมำรถระบุไดว้่ำมีรำยกำรปรับปรุงใดท่ีจ ำเป็น 
ในจ ำนวนเงินตอ้งปรับปรุงในจ ำนวนเงินปีก่อนหรือไม่เพียงใด หำกบริษทัไดใ้ช้ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมดงักล่ำวส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแลว้ ผูส้อบบญัชีคนก่อนจึงไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 สถำนกำรณ์น้ียงัคงเกิดข้ึนในกำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินรวมจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุน บริษทัร่วมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถปิดบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
เพื่อให้ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรตรวจสอบงบกำรเงินได ้และส่งผลให้บริษทัร่วมไม่สำมำรถจดัท ำขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเพ่ือให้บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สียในขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมจนถึง
วนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 หำกข้ำพเจ้ำได้รับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทร่วม ขำ้พเจ้ำอำจพบเหตุท่ีแสดงว่ำ 
อำจจ ำเป็นตอ้งมีรำยกำรปรับปรุงต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลรวมของบริษทั 

 



 

ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไข 
 

ยกเวน้ผลของรำยกำรปรับปรุงต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ซ่ึงขำ้พเจำ้อำจพบหำกไม่เกิดสถำนกำรณ์ท่ีกล่ำวในวรรคเกณฑ ์
ในกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเง่ือนไข ข้ำพเจ้ำไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำข้ึน 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบกำรเงินระหวำ่งกำลในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหสั้งเกตประเดน็ต่อไปน้ี ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมในประเดน็ดงักล่ำว 
 

1) ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 11 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินเป็นระยะเวลำ 5 ปีเร่ิมตั้งแต่
วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภค มีรำคำทุนรวม 67.57 ลำ้นบำท และ 26.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กำรก่อสร้ำงใชเ้วลำ 2 ปี 2 เดือนจึงแลว้เสร็จ บริษทั
จึงค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรส ำนักงำนและส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภคดงักล่ำวซ่ึงปลูกสร้ำงบนท่ีดินเช่ำ
ตำมอำยุสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยประมำณ 2 ปี 10 เดือน อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำท ำสัญญำขยำยระยะเวลำ 
ในกำรเช่ำท่ีดินออกไปอีก หำกผูบ้ริหำรไม่สำมำรถขยำยอำยุสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวได้ บริษทัจะมีค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภคในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ในแต่ละปี จ ำนวน 32.54 ลำ้นบำท และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 18.38 ลำ้นบำท 

 

2) ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 11 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยไดซ้ื้อป้ำยโฆษณำ 
จำกบริษทัและบุคคลอ่ืนรวมเป็นเงิน 91.93 ลำ้นบำท บริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนประมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนของป้ำยโฆษณำจำกเดิม 10 ปี 
มำเป็นตำมอำยขุองสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีตั้งป้ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดพิ้จำรณำบนัทึกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของป้ำยโฆษณำ เน่ืองจำกป้ำยโฆษณำส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำระยะส้ันโดยเฉล่ียประมำณ 2 - 3 ปี 
และมีมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำตลอดสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูไ่ม่เพียงพอกบัค่ำเส่ือมรำคำ กลุ่มบริษทัจึงได้
พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของป้ำยโฆษณำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 46.7 ลำ้นบำท โดยใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืนจำกประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำจำกสัญญำรำยไดท่ี้มีอยู่จริง ณ วนัท่ีในงบกำรเงินตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีตั้งป้ำยท่ีเหลืออยู่ของแต่ละป้ำยโฆษณำกับมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 นอกจำกน้ี
ผูบ้ริหำรอยูใ่นระหวำ่งกำรเจรจำขอต่ออำยสัุญญำเช่ำพ้ืนท่ีตั้งป้ำยใหเ้ป็นสัญญำเช่ำระยะยำว 

 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 

กรุงเทพมหำนคร 



 

11 สิงหำคม พ.ศ. 2558 



บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 305,721,342 122,281,214 101,846,439 63,968,872
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 5 244,286,845 46,925,535 28,244,000 36,698,606
สินคา้คงเหลือ 10,785,266             - -             -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 29 ค) - 40,000,000 - 40,000,000
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (สุทธิ) 29 ง) -             - 80,998,250 100,998,250
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน (สุทธิ) 29 จ) 7,811,125             - 7,811,125             -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 จ) - 4,104,520 - 4,104,520

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 22 5,262,359 5,386,827 -             -
ส่วนของคา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนด
ตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี 7,423,441 7,133,569 2,580,000 525,000

คา่ลิขสิทธ์ิส าหรับเพลงและภาพยนตร์ (สุทธิ) 12 - 2,100,000 - 2,100,000

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 581,290,378 227,931,665 221,479,814 248,395,248

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 6 32,074,932 35,327,946 19,414,275 29,722,022
เงินลงทนุในบริษทัร่วม (สุทธิ) 7 - 182,412,267             - 174,788,283
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 8 -             - 419,338,283 225,249,700
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 9 -             -             -             -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม (สุทธิ) 29 จ) - 3,914,657             - 3,914,657
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (สุทธิ) 10 134,450,959 134,599,726             -             -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 11 559,096,345 210,512,334 85,633,480 95,829,299
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (สุทธิ) 12 3,460,950 3,784,271 2,982,365 3,465,797
คา่ความนิยม (สุทธิ) 13             -             -             -             -
คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 204,000 2,118,549             -             -
คา่สิทธิส าหรับการหาผลประโยชน ์(สุทธิ) 14 2,285,341 3,353,697             -             -
คา่บริการช่องสญัญาณดาวเทียมจ่ายล่วงหนา้ 11,602,781 11,602,781 11,602,781 11,602,781
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 19,981,995 14,325,945 10,397,741 8,204,055
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 15 33,949,990 36,914,295 19,566,526 24,116,767
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (สุทธิ) 16 4,026,900 5,804,481 435,790 1,811,180

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 801,134,193 644,670,949 569,371,241 578,704,541

รวมสินทรัพย์ 1,382,424,571 872,602,614 790,851,055 827,099,789

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 121,496,056 112,641,761 37,551,057 40,885,054
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ

- เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 18 13,313,593             -             -             -
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 11,461,876             -             -             -
- หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 20 42,581,121 1,877,757 288,738 676,727
- หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) 21 350,373 111,696 350,373             -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 22 17,209,661 819,190 870,773 487,901
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 23             - 1,186,975             - 1,186,975
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,688,498             -             -             -
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,334,806 2,574,107 749,965 1,342,857
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,442,657             -             -             -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 230,878,641 119,211,486 39,810,906 44,579,514

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (สุทธิ) 18 24,219,821             -             -             -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 19 1,998,385             -             -             -
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 20 130,813,893 864,196 1,781,262 864,196
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) 21 1,031,765             - 1,031,765             -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 15 214,450             -             -             -
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าช่องสัญญาณ 12,680,000 12,750,000 11,880,000 9,050,000
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 10,846,942 2,620,947 1,738,372 1,690,567
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 1,255,065 1,255,065 1,255,065 1,255,065

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 183,060,321 17,490,208 17,686,464 12,859,828

รวมหนีสิ้น 413,938,962 136,701,694 57,497,370 57,439,342

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 8,135,228,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 813,522,876 813,522,876 813,522,876 813,522,876

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

   พ.ศ. 2557: หุ้นสามญั 6,140,121,991 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 614,409,452 614,012,199 614,409,452 614,012,199

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 293,308,123 292,515,097 293,308,123 292,515,097

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 25 3,524,626             - 3,524,626             -

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (7,316,679) (7,316,679)             -             -

ขาดทุนสะสม (148,528,091) (157,416,273) (177,888,516) (136,866,849)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (สุทธิ) 755,397,431 741,794,344 733,353,685 769,660,447

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 213,088,178 (5,893,424)             -             -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 968,485,609 735,900,920 733,353,685 769,660,447

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,382,424,571 872,602,614 790,851,055 827,099,789

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหน้า 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการช่องสญัญาณ 31,930,000 32,482,963 33,682,500 28,224,469
รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ 6,110,683 11,426,567 3,007,080 1,924,428
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 20,361,468 13,041,413 2,631,000 -
รายไดง้านก่อสร้าง 194,149,526 - - -
รายไดจ้ากการจดักิจกรรม 4,506,500 - - -
รายไดอ่ื้น 26 35,596,216 3,705,657 3,835,841 10,721,825

รวมรำยได้ 292,654,393 60,656,600 43,156,421 40,870,722

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (53,050,618) (45,470,601) (28,021,216) (23,733,068)
ตน้ทุนงานก่อสร้าง (134,585,741) - - -
คา่ใชจ่้ายในการบริการ (4,531,837) (3,335,610) (1,233,813) (491,278)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (37,427,948) (25,526,186) (23,430,995) (18,151,660)
หน้ีสงสยัจะสูญ (6,365,117) (2,562,851) (7,144,482) (2,977,267)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 

- ขาดทุนสุทธิจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,674) - - -
คา่ใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน- ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (146,987) (3,108) (57,826) -
ตน้ทุนทางการเงิน (4,149,762) (67,246) (14,065) (32,218)

รวมค่ำใช้จ่ำย (240,262,684) (76,965,602) (59,902,397) (45,385,491)

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,391,709 (16,309,002) (16,745,976) (4,514,769)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 10,353,956 - -

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ 52,391,709 (5,955,046) (16,745,976) (4,514,769)
ภาษีเงินได้ (14,398,070) (233,299) 1,284,705 23,195

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 37,993,639 (6,188,345) (15,461,271) (4,491,574)
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 37,993,639 (6,188,345) (15,461,271) (4,491,574)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21,115,314 (6,131,829) (15,461,271) (4,491,574)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 16,878,325 (56,516) - -

37,993,639 (6,188,345) (15,461,271) (4,491,574)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21,115,314 (6,131,829) (15,461,271) (4,491,574)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 16,878,325 (56,516) - -

37,993,639 (6,188,345) (15,461,271) (4,491,574)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.1 0.003 (0.001) (0.003) (0.001)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.2 0.003 (0.001) (0.002) (0.001)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการช่องสญัญาณ 55,810,000 63,062,130 58,301,305 57,535,715
รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ 15,457,338 27,881,173 7,569,383 3,719,953
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 40,246,953 26,816,002 9,289,170 -
รายไดจ้ากการจดักิจกรรม 4,506,500 - - -
รายไดง้านก่อสร้าง 194,149,526 - - -
รายไดอ่ื้น 26 40,074,593 6,838,861 7,226,491 13,194,022

รวมรำยได้ 350,244,910 124,598,166 82,386,349 74,449,690

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (106,769,179) (91,637,366) (64,307,865) (47,171,529)
ตน้ทุนงานก่อสร้าง (134,585,741) - - -
คา่ใชจ่้ายในการบริการ (8,550,454) (5,386,000) (3,339,832) (625,845)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (61,964,730) (51,090,890) (44,684,167) (36,122,647)
หน้ีสงสยัจะสูญ (6,365,117) (19,019,976) (6,449,777) (21,545,759)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 

- ขาดทุนสุทธิจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,683) (60,000) - (60,000)
- (ขาดทุน)ก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (148,933) 228,047 - -

ตน้ทุนทางการเงิน (4,233,929) (140,532) (76,134) (66,263)

รวมค่ำใช้จ่ำย (322,622,766) (167,106,717) (118,857,775) (105,592,043)

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก ำไร
   จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,622,144 (42,508,551) (36,471,426) (31,142,353)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16,674,170 20,481,906 - -

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ 44,296,314 (22,026,645) (36,471,426) (31,142,353)
ภาษีเงินได้ 27 (18,487,262) (1,997,087) (4,550,241) 89,873

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 25,809,052 (24,023,732) (41,021,667) (31,052,480)
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -       -       -       -       

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 25,809,052 (24,023,732) (41,021,667) (31,052,480)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 8,888,182 (24,342,666) (41,021,667) (31,052,480)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 16,920,870 318,934 - -

25,809,052 (24,023,732) (41,021,667) (31,052,480)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 8,888,182 (24,342,666) (41,021,667) (31,052,480)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 16,920,870 318,934 - -

25,809,052 (24,023,732) (41,021,667) (31,052,480)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.1 0.001 (0.004) (0.007) (0.006)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.2 0.001 (0.004) (0.006) (0.005)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอืน่ของ
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ทุนจดทะเบียน ส่วนต ่ำจำกกำร รวมส่วน
ทีอ่อกและช ำระ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ของผู้ถอืหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมำยเหตุ เต็มมูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถอืหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2557 432,522,876 166,155,341 38,365,508 (82,356,553) (7,316,679) 547,370,493 (4,993,784) 542,376,709
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 25 134,023,254 68,196,050 (38,365,508)       -                    - 163,853,796       - 163,853,796
   (ขาดทุน)ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด           -        -                  - (24,342,666)                    - (24,342,666) 318,934 (24,023,732)

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 566,546,130 234,351,391 - (106,699,219) (7,316,679) 686,881,623 (4,674,850) 682,206,773

องค์ประกอบอืน่ของ
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ทุนจดทะเบียน ส่วนต ่ำจำกกำร รวมส่วน
ทีอ่อกและช ำระ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ของผู้ถอืหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมำยเหตุ เต็มมูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถอืหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558 614,012,199 292,515,097 - (157,416,273) (7,316,679) 741,794,344 (5,893,424) 735,900,920
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 23 393,949 793,026 - - - 1,186,975 - 1,186,975
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการใชใ้บส าคญัท่ีแสดงสิทิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 3,304 - 3,524,626 - - 3,527,930 - 3,527,930
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - - - - -               - 202,060,732 202,060,732
   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 8,888,182 - 8,888,182 16,920,870 25,809,052

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 614,409,452 293,308,123 3,524,626 (148,528,091) (7,316,679) 755,397,431 213,088,178 968,485,609

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
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บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 432,522,876 166,155,341 38,365,508 (105,401,140) 531,642,585
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 25 134,023,254 68,196,050 (38,365,508)                 - 163,853,796
   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด                 -              -                      - (31,052,480) (31,052,480)

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2557 566,546,130 234,351,391                      - (136,453,620) 664,443,901

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 614,012,199 292,515,097                      - (136,866,849) 769,660,447
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 23 393,949 793,026 -                 - 1,186,975
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการใชใ้บส าคญัท่ีแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 3,304 - 3,524,626 - 3,527,930
   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด                 -              -                      - (41,021,667) (41,021,667)

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558 614,409,452 293,308,123 3,524,626 (177,888,516) 733,353,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2558

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2557

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
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บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

44,296,314 (22,026,645) (36,471,426) (31,142,353)

10, 11, 12 43,928,975 12,415,155 21,132,514 2,356,698
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 6,365,117 19,019,976 6,449,777 21,545,759
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (16,674,170) (20,481,906)          -          -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (96,544) - - -
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (1,968,804) (6,321)          -          -
ขาดทุนจากตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 11 4,683          -          -          -
ขาดทุนจากตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 - 60,000          - 60,000
ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการผลประโยชน์ตดัจ่าย 14 1,068,356 2,491,514          -          -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 695,348 111,905 240,338 449,361
ค่าความนิยมติดลบ 26 (1,014,725) -          -          -
รายไดจ้ากการยกหน้ี 26 (32,022,637) (2,459,208)          -          -
เงินปันผลรับ          - -          - (8,000,000)
ดอกเบ้ียรับ 26 (535,473) (2,222,046) (1,217,016) (2,642,879)
ตน้ทุนทางการเงิน 3,393,997 140,532 76,134 66,263
หน้ีสูญ 981,986 - 982,136 -

48,422,423 (12,957,044) (8,807,543) (17,307,151)

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 147,757,593 9,796,093 15,082,703 (4,096,115)
- สินคา้คงเหลือ 309,692          -          -          -
- ค่าเช่าสินทรัพยจ่์ายล่วงหนา้ 1,624,677          - (2,055,000)          -
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,175,380 (1,590,060) 1,375,390 (174,999)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (41,413,541) 3,922,230 58,603 7,522,301
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4,647,140 (3,196,530) 382,872 (1,920,976)
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (239,301) 199,776 (592,892) 227,715
- เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าช่องสญัญาณ (70,000) (3,606,000) 2,830,000 (1,506,000)
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (420,545)          -          -          -
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (3,962,865) - -             -
- ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (192,533) (251,595) (192,533)          -
- เงินสดจ่ายค่าสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ - (2,919,824)          -          -
- เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาค่าสิทธิ
ส าหรับการหาผลประโยชน์ - 13,324,224          -          -

   ตน้ทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินไดจ่้าย 159,638,120 2,721,270 8,081,600 (17,255,225)
ดอกเบ้ียรับ 266,002 1,740,730 101,716 848,080
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (17,143,975) (4,733,376) (2,193,686) (1,609,319)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี - 4,080,137          - 3,729,011

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 142,760,147 3,808,761 5,989,630 (14,287,453)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

เงินสดรับ(จ่าย)กิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ 
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บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 29 ค) 40,000,000        - 40,000,000 -
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 29 ง) -        - (6,400,000) (43,498,066)
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 29 ง) -        - 20,000,000 -
เงินสดรับช าระคืนจากให้เงินกูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 จ) 208,052        - 208,052 -
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,973        - 954,990 872,329
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 40,000,000        - 40,000,000
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน 12,778,014 (407,688) 10,307,747        -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 29 ข) -        - (2,500,000)        -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 15,700,000        - 15,700,000        -
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม 4,710,153 (52,500,000)        - (52,500,000)
เงินสดรับจากเงินปันผล 7 - 8,000,000        - 8,000,000
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -        - (40,000,000) (75,000,000)
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน - (49,120,000)        -        -
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (6,928,527) (68,044,288) (4,751,725) (37,254,633)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,368,141) (8,435,153) (3,542,000) (8,000)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,970,768 8,598        -        -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมลงทุน 65,116,292 (130,498,531) 29,977,064 (159,388,370)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบญัชี (10,000,000) - - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (11,918,831) (981,954) (1,617,057) (378,438)
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืน (3,177,382)             -        -             -
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2,868,028)             -        -             -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 3,527,930 163,853,796 3,527,930 163,853,796

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากจากกิจกรรมจดัหาเงิน (24,436,311) 162,871,842 1,910,873 163,475,358

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 183,440,128 36,182,072 37,877,567 (10,200,465)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้งวด 122,281,214 227,945,029 63,968,872 211,856,658

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด 305,721,342 264,127,101 101,846,439 201,656,193

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บำท บำท บำท บำท

รำยกำรทีม่ิใช่เงนิสดและข้อมูลเพิม่เติม

เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,730,012             - 10,611,616             -
เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,689,605             - 1,498,000             -
เจา้หน้ีคงคา้งจากการเช่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,476,000             - 1,382,138             -
เจา้หน้ีคงคา้งจากการเช่าการเงิน 195,668,929             - 2,070,000             -
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนสร้างภาพยนตร์อตดัจ่ายและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 10,156,157             - 10,567,157             -
ตดัจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิส าหรับเพลงและภาพยนตแ์ละค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 22,110,551             - 22,110,551             -
ตดัจ าหน่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -             - - 255,254,483
โอนสิทธิส าหรับการหาผลประโยชน์ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 1,547,055 -             -

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชน และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2537 
 
บริษัทมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 10230 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่กลุ่มบริษทั 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ กำรใหบ้ริกำรส่ือบนัเทิง กำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำกลุ่ม 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี  
11 สิงหำคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ขอ้มลูทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสด) ได้จัดท ำให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 
ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และได้เพ่ิมหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีเพ่ิมเติมตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 3.2 และ 3.3 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 
3.1 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
 
กำรปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้น ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ยกเวน้
มำตรฐำนกำรบญัชีต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กิจกำรจดักลุ่ม
รำยกำรท่ีแสดงอยูใ่น “ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์่ำรำยกำรนั้นสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัไดห้รือไม่ มำตรฐำนท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ำรำยกำรใดจะแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก ำหนดส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ซ่ึงตอ้งใช้
วธีิส่วนไดเ้สีย 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 
3.1 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้กำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ำมำใชแ้ทนหลกักำร
ของกำรควบคุมและกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร มำตรฐำนน้ีได้ก ำหนดว่ำเม่ือใดกิจกำรควรจัดท ำงบกำรเงินรวม ให้นิยำมหลักกำรของกำรควบคุม อธิบำย
หลกักำรของกำรน ำหลกักำรของกำรควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบำยถึงขอ้ก ำหนดในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม หลกักำร
ส ำคญัของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ี คือหำกมีอ ำนำจควบคุม จะตอ้งมีกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเฉพำะ
ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอ ำนำจกำรควบคุมท่ีเหนือกว่ำผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจำก
กำรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ท่ีกิจกำรจะได้รับ ผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัทอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิน 
ระหวำ่งกำล 3.2 

 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญั  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงไม่มีสำระส ำคญัมีจ ำนวนทั้งส้ิน 41 ฉบบั ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4   
(ปรับปรุง 2557) 

1.    เร่ือง สัญญำประกนั 

 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 

3.2 นโยบำยกำรบัญชีที่มีกำรเปลีย่นแปลงเน่ืองมำจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ซ่ึงเป็นกำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำม ดงัน้ี  
 

บัญชีกลุ่มบริษัท 
 

บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยหมำยถึงทุกกิจกำรท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  ำนำจในกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ  ำนำจกำรควบคุมเม่ือกลุ่มกิจกำรเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุน และมีควำมสำมำรถท่ีจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนนั้นจำกกำรมีอ  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่ 
วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวม
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยใช้วิธีกำรซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึง
มลูค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ  สินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจวดัมลูค่ำเร่ิมแรกดว้ยมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของ
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือ 
ตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
 

หำกกำรรวมธุรกิจนั้นด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนจะถูกวดั
มลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ โดยผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนให้จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลังของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินจะรับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน หรือรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของ
เจำ้ของไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่ และบนัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

กรณีท่ีมลูค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมลูค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพย ์
ท่ีไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมลูค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่ำส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ี 
ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจำกมีกำรต่อรองรำคำซ้ือ  
จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงังบก ำไรขำดทุน 
 

บริษัทจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกลุ่มบริษัท ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่ำง 
กลุ่มบริษทั นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 

3.3 นโยบำยกำรบัญชีเพิม่เติมของกลุ่มบริษัท 
 
ในระหว่ำงงวดบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั สเตรกำ จ ำกัด (มหำชน) ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน บริษทั สเตรกำ จ ำกัด 
(มหำชน) จึงเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยกลุ่มบริษทัจึงมีนโยบำยเพ่ิมเติมดงัน้ี (หมำยเหตุ 8) 
 
3.3.1 สินค้ำคงเหลอื 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุน
ของสินคำ้คงเหลือค ำนวณโดยวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไข มูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินคำ้นั้นขำยได ้ 
ค่ำเผือ่ลดมลูค่ำสินคำ้จะบนัทึกเม่ือพบวำ่มีสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั เส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
 

3.3.2 สัญญำก่อสร้ำง 
 
สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำท่ีเจรจำเฉพำะเจำะจงเพ่ือก่อสร้ำงสินทรัพยร์ำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำร ซ่ึงสัมพนัธ์กนั
อยำ่งใกลชิ้ดหรือตอ้งพ่ึงพำกนัในดำ้นกำรออกแบบ เทคโนโลยแีละหนำ้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นกำร
ใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทำ้ย 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงจะ
รับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำตน้ทุนตำมสัญญำซ่ึงค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไดรั้บคืน ตน้ทุนตำมสัญญำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวด 
เม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปไดท่ี้สัญญำ
ก่อสร้ำงจะมีก ำไร ให้รับรู้รำยไดต้ลอดระยะเวลำของสัญญำก่อสร้ำง เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุน 
กำรก่อสร้ำงทั้งหมดเกินกวำ่รำยไดค่้ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัที 
 
ในกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง จะไม่พิจำรณำตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมในอนำคต ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปสินคำ้คงเหลือ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยเป็นเงินล่วงหน้ำ หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของตน้ทุน 
 
กลุ่มบริษทัแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผูว้่ำจำ้งส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำส ำหรับตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้ (หักดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกว่ำจ ำนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บเป็นสินทรัพยข์อง
กิจกำร กลุ่มบริษทัจะแสดงจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้่ำจำ้งมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำ
ส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บมำกกวำ่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรำยกำรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้) เป็นหน้ีสิน
ของกิจกำร 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 

3.3 นโยบำยกำรบัญชีเพิม่เติมของกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

3.3.3 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืม 
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใช้
วงเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมี
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้ งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
4 ประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัทและแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีส ำคญัของ 
ควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรท่ีมีอยู ่ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัเช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2557 
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5 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่ (สุทธิ)  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 266,485,859 32,590,216 10,074,080 10,522,674 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - 40,660 63,301,816 60,994,713 
รำยไดค้ำ้งรับ - บริษทัอ่ืน  17,114,860 2,905,655 2,323,260 1,696,260 
รำยไดค้ำ้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - 37,450 867,216 3,487,130 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,586,232 437,487 98,639 248,360 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ข)) - - 8,520,824 - 
เงินทดรองจ่ำย - บริษทัอ่ืน  4,654,246 2,153,846 2,654,246 153,846 
เงินทดรองจ่ำย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - 16,077,176 - 18,285,700 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัอ่ืน  1,076,266 806,795 1,043,967 806,795 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - 1,027,959 3,219,503 4,278,501 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - บริษทัอ่ืน  3,920,713 1,978,631 690,429 724,830 

เช็ครับล่วงหนำ้ - บริษทัอ่ืน - 165,000 - - 

 298,838,176 58,220,875 92,793,980 101,198,809 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (54,551,331) (11,295,340) (64,549,980) (64,500,203) 

 244,286,845 46,925,535 28,244,000 36,698,606 
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5 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 197,703,061 17,055,639 1,237,980 7,482,600 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 14,697,784 7,894,372 2,969,250 - 
   3 - 6 เดือน 6,938,994 900,074 736,160 900,074 
   6 - 12 เดือน 2,990,690 796,086 2,990,690 - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 44,155,330 5,944,045 2,140,000 2,140,000 

 266,485,859 32,590,216 10,074,080 10,522,674 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 40,660 2,790,768 1,332,535 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - 5,882,964 2,576,858 
   3 - 6 เดือน - - 2,128,020 3,872,575 
   6 - 12 เดือน - - 8,942,665 12,725,900 
   เกินกวำ่ 12 เดือน - - 43,557,399 40,486,845 

 - 40,660 63,301,816 60,994,713 
 
6 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนัเป็นเงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ  
1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 1.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.625 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 
2.75 ต่อปี) เงินฝำกประจ ำดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนักำรเช่ำ (หมำยเหตุ 32.2) และน ำไปค ้ำประกนั
วงเงินสินเช่ือใหก้บั บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน)แห่งหน่ึง นอกจำกน้ี บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) ยงัมีเงินฝำกธนำคำรท่ีติด
ภำระค ้ ำประกันเป็นเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน จ ำนวน 9,525,000 บำท มีดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 2.80 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2557 : เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกันเป็นเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน จ ำนวน 9,525,000 บำท มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ  
2.80 ต่อปี) เงินฝำกประจ ำดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำ (หมำยเหตุ 32.3) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 
 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 

       วธิีส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท บำท บำท 
           

บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ            
   เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั น ำเขำ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์          
    เพือ่จ  ำหน่ำยและสร้ำงภำพยนตร์          
    เพ่ือกำรคำ้หำก ำไร ประเทศไทย 40.00 40.00 100.00 100.00 19,500,489 19,500,489 19,500,489 19,500,489 
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) รับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ ประเทศไทย 52.63 40.00 190.00 150.00 - 166,808,811 - 159,088,283 

บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั บริกำรสถำนเสริมควำมงำม ประเทศไทย -    30.00 5.00 - - 15,603,456 - 15,700,000 

รวม       19,500,489 201,912,756 19,500,489 194,288,772 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ       (19,500,489) (19,500,489) (19,500,489) (19,500,489) 

สุทธิ       - 182,412,267 - 174,788,283 

 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) อีกจ ำนวน 160 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมทั้งส้ิน 40 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.63 จำกเดิมร้อยละ 40.00 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52.63 และเป็นเหตุให้บริษทั สเตรกำ จ  ำกดั (มหำชน) มีสถำนะเปล่ียนจำกบริษทัร่วมมำเป็นบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 8) โดยบริษทั 
ท ำกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำสญัญำซ้ือขำยหุ้นสำมญัในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั ท่ีบริษทัถืออยูท่ ั้งหมดจ ำนวน 15,000 หุ้น ให้แก่บุคคลธรรมดำรำยหน่ึงในรำคำหุ้นละ 1,046.67 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,700,000 บำท  
โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำและอนุมติัให้ท  ำรำยกำรดงักล่ำวในวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557  
มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด 182,412,267 100,396,175 174,788,283 121,088,283 
เงินลงทุนเพ่ิมในระหวำ่งงวด 40,000,000 53,700,000 - 53,700,000 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด     
   - บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 16,674,170 36,412,636 - - 
   - บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั - (96,544) - - 
เงินปันผลรับส ำหรับงวด  - (8,000,000) - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (15,603,456) - (15,700,000) - 

โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (223,482,981) - (159,088,283) - 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด - 182,412,267 - 174,788,283 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัซ้ือเงินลงทุนร้อยละ 30 ในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือตำม
วิธีรำคำทุนซ่ึงแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั มีจ ำนวน 15.70 ลำ้นบำท บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมน้ี 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิในบริษทัร่วม
ดงักล่ำวจ ำนวน 96,544 บำท โดยใชข้อ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร
และยงัไม่ไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถปิดบญัชีต่ำง ๆ เช่น บญัชีสินคำ้คงเหลือ 
บัญชีต้นทุนขำย บัญชีค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนบัญชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จเพื่อกำรตรวจสอบของผูส้อบบัญชีได ้
สถำนกำรณ์น้ียงัคงเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดท้  ำกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) 
       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 
         

บริษทัย่อยโดยตรง         
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน)* จ ำหน่ำยเทปวีดีโอและวีซีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 576.00 576.00 494,130,000 494,130,000 
บริษทั อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ำกดั* รับจดังำนคอนเสิร์ต ประเทศไทย 100.00 100.00 20.00 20.00 19,998,000 19,998,000 
บริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ำกดั* จดัรำยกำรส่ือวิทย ุ ประเทศไทย 97.50 97.50 100.00 100.00 97,500,000 97,500,000 
บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี ประเทศไทย 90.10 90.10 154.00 154.00 138,750,000 138,750,000 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รับจำ้งผลิตและให้บริกำรเช่ำป้ำยโฆษณำและส่ือดิจิตอลมีเดีย ประเทศไทย 100.00 100.00 45.00 45.00 200,283,204 200,283,204 
บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ำกดั *** ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี ประเทศไทย - 100.00 1.00 1.00 - 999,700 
บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ำกดั *** ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี ประเทศไทย - 100.00 1.00 1.00 - 999,700 
บริษทั แอล เอส บี เซอร์วิสเซส จ ำกดั *** ให้บริกำรระบบออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์และให้เช่ำสตูดิโอ ประเทศไทย - 100.00 5.00 5.00 - 4,999,700 
บริษทั ไลฟ์ เอสเตท จ ำกดั ให้บริกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ประเทศไทย 100.00 100.00 125.25 125.25 125,250,000 125,250,000 
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) ** รับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ ประเทศไทย 52.63 - 190.00 - 199,088,283 - 
รวม          1,274,999,487 1,082,910,304 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ       (855,661,204) (857,660,604) 
สุทธิ       419,338,283 225,249,700 
บริษทัย่อยโดยอ้อม         
บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุนก่อสร้ำงป้ำยโฆษณำ ประเทศไทย 100.00 100.00 50.00 50.00 50,000,000 50,000,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี ประเทศไทย 100.00 100.00 1.00 1.00 999,700 - 
บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบิ้ลทีวี ประเทศไทย 100.00 100.00 1.00 1.00 999,700 - 
บริษทั แอล เอสบี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ให้บริกำรระบบออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์และให้เช่ำสตูดิโอ ประเทศไทย 100.00 100.00 5.00 5.00 4,999,700 - 
 

* เลิกกิจกำรและอยูใ่นระหวำ่งช ำระบญัชี 
** ในระหวำ่งงวดบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมจ ำนวน 40 ลำ้นบำท ในบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) ท ำให้บริษทัมีอ ำนำจควบคุมบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2558 และไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของ

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลของบริษทั ในงวดระหวำ่งกำลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 โดยในกำรลงทุนเพ่ิมน้ีบริษทัเกิดค่ำควำมนิยมติดลบจ ำนวน 1.01 ลำ้นบำท แสดงรวมในรำยไดอ่ื้น 
(หมำยเหตุ 26) 

*** ในระหวำ่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดย บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ  ำกดั บริษทั ป๊อป ทีวี จ  ำกดั และบริษทั แอล เอสบี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ไดถู้กปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้อยูภ่ำยใต้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงกำรเปล่ียนโครงสร้ำงดงักล่ำวไดท้  ำกำรโอนเงินลงทุนท่ีมูลค่ำตำมบญัชีและไม่เกิดก ำไรหรือขำดทุน เพรำะอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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9 เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ (สุทธิ) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) เป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
       ข้อมูลทำงกำรเงินรวม/ 

       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 
         

บริษทั ย ูเอม็ จี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์ ประเทศไทย 15.00 15.00 100.00 100.00 15,000,000 15,000,000 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ       (15,000,000) (15,000,000) 

       - - 

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 134,700,000 - 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (100,274) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 134,599,726 - 

ค่ำเส่ือมรำคำ  (148,767) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 134,450,959 - 

   
รำคำทุน 134,700,000 - 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (249,041) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 134,450,959 - 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 447,857,924 109,425,417 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (190,651,404) (13,596,118) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (46,694,186) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 210,512,334 95,829,299 
ซ้ือสินทรัพย ์ 389,716,280 8,353,263 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - รำคำทุน (2,882,243) - 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 2,880,279 - 
ตดัจ ำหน่ำย - รำคำทุน (2,293,314) - 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,846,974 - 
 - ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 441,657 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ  (41,125,622) (18,549,082) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 559,096,345 85,633,480 

   
รำคำทุน 832,398,647 117,778,680 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (227,049,773) (32,145,200) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (46,252,529) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 559,096,345 85,633,480 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 16.27 ล้ำนบำท และ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บำงส่วน (หมำยเหตุ 18) ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยำว 
จำกบริษทัอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เม่ือวนัที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกบับริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ำกดั ซ่ึงในขณะนั้นเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึงเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีสร้ำงอำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ของบริษทั สัญญำเช่ำดงักล่ำวมีอำยุสัญญำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 โดยเม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน พ.ศ. 2557 อำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่และส่วนปรับปรุงอำคำร
และระบบสำธำรณูปโภคไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จพร้อมใช ้บริษทัจึงค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดว้ยวธีิเส้นตรงตำมอำยสัุญญำเช่ำ แต่เน่ืองจำก
ผูบ้ริหำรอยูใ่นระหวำ่งกำรท ำสัญญำขยำยระยะเวลำในกำรเช่ำท่ีดินออกไป ดงันั้น บริษทัจึงไดค้  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภคตำมอำยุสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยประมำณเป็นระยะเวลำ 2 ปี 10 เดือน โดย ณ วนัท่ี  
30 มิถุนำยนพ.ศ. 2558 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 รำยกำรอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภคท่ีก่อสร้ำง
บนท่ีดินเช่ำมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท (บำท) 

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

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 50,117,329 (12,164,698) 60,161,278 (7,409,861) 
ระบบสำธำรณูปโภค 18,820,138 (4,633,021) 23,300,659 (2,708,299) 

   รวม 68,937,467 (16,797,719) 83,461,937 (10,118,160) 

 
หำกผูบ้ริหำรไม่สำมำรถขยำยอำยุสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวได ้บริษทัจะมีค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภคในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ในแต่ละปี
จ ำนวน 32.54 ลำ้นบำท และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 18.38 ลำ้นบำท 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรำยละเอียดของกำรไดม้ำซ่ึงป้ำยโฆษณำดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (บำท) 

  

 
 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

 
 

รำคำตำมบัญชี 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะได้รับคืน 

จำกกำรให้เช่ำ  

 รำคำทุน สะสม สุทธิ พืน้ที่โฆษณำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
      

ป้ำยโฆษณำท่ีซ้ือจำก 19,205,164 (1,469,426) 17,735,738 8,798,461 (8,937,277) 
   บริษทั ว ีบิลบอร์ด จ ำกดั (VBB)      
ป้ำยโฆษณำท่ีซ้ือจำกบุคคลอ่ืน 72,725,229 (9,884,804) 62,840,425 25,083,516 (37,756,909) 
ป้ำยโฆษณำท่ีบริษทัยอ่ย      

   สร้ำงข้ึนเอง 9,408,664 (960,146) 8,448,518 16,705,333 - 

   รวม 101,339,057 (12,314,376) 89,024,681 50,587,310 (46,694,186) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยดังกล่ำวได้พิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของป้ำยโฆษณำจ ำนวน 
46,694,186 บำท เน่ืองจำกป้ำยโฆษณำส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่นท่ีดินเช่ำท่ีมีอำยสัุญญำเช่ำระยะส้ันโดยเฉล่ียประมำณ 2 - 3 ปี และมีมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำตลอดสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอกบัค่ำเส่ือมรำคำ กลุ่มบริษทัจึงไดพิ้จำรณำ 
กำรดอ้ยค่ำของป้ำยโฆษณำดงักล่ำว โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำ
พ้ืนท่ีโฆษณำจำกสัญญำรำยไดท่ี้มีอยู่จริง ณ วนัท่ีในงบกำรเงินตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีตั้งป้ำยท่ีเหลืออยู่ในแต่ละป้ำย
โฆษณำกบัมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำง
กำรเจรจำขอต่ออำยสัุญญำเช่ำพ้ืนท่ีตั้งป้ำยใหเ้ป็นสัญญำเช่ำระยะยำว  

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ ค่ำลิขสิทธ์ิส ำหรับเพลงและภำพยนตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 36,476,053 29,624,481 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (23,006,082) (16,472,984) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (7,585,700) (7,585,700) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 5,884,271 5,565,797 
ซ้ือสินทรัพย ์ 231,265 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยร์ะหวำ่งงวด - รำคำทุน (22,110,551) (22,110,551) 
  - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 14,524,851 14,524,851 
  - ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 7,585,700 7,585,700 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,654,586) (2,583,432) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 3,460,950 2,982,365 

   
รำคำทุน 10,013,367 7,513,930 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,552,417) (4,531,565) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 3,460,950 2,982,365 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำลิขสิทธ์ิส ำหรับเพลงและ     
      ภำพยนตร์ระยะส้ัน (สุทธิ) - 2,100,000 - 2,100,000 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 3,460,950 3,784,271 2,982,365 3,465,797 

 3,460,950 5,884,271 2,982,365 5,565,797 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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13 ค่ำควำมนิยม (สุทธิ)  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำควำมนิยม 7,108,183 7,108,183 - - 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (7,108,183) (7,108,183) - - 

 - - - - 
 

14 ค่ำสิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ (สุทธิ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำสิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 8,147,578 22,900,054 - - 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,796,435) (2,016,370) - - 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (2,997,446) - - - 

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด/ปี 3,353,697 20,883,684 - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - 8,307,578 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด/ปี (1,068,356) (4,287,949) - - 
โอนไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์      
   - รำคำทุน  - (1,735,200) - - 
   - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  - 188,145 - - 
กลบัรำยกำรจำกกำรยกเลิกสัญญำกบั VBB     
   - รำคำทุน  - (21,324,854) - - 
   - ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  - 4,319,739 - - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (2,997,446) - - 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด/ปี 2,285,341 3,353,697 - - 
     

รำคำทุน 8,147,578 8,147,578 - - 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,864,791) (1,796,435) - - 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสิทธิ (2,997,446) (2,997,446) - - 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด/ปี 2,285,341 3,353,697 - - 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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15 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 36,914,295 17,087,436 24,116,767 14,323,735 
เพ่ิม(ลด)ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (2,964,305) 19,695,272 (4,550,241) 9,675,773 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรมีบริษทัยอ่ย (214,450) - - - 
เพ่ิมในส่วนของผูถื้อหุน้ - 131,587 - 117,259 

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 33,735,540 36,914,295 19,566,526 24,116,767 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงรำยกำรสุทธิตำมหน่วยภำษีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30  มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 33,949,990 36,914,295 19,566,526 24,116,767 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) (214,450) - - - 

 33,735,540 36,914,295 19,566,526 24,116,767 

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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15 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  เพิม่ขึน้จำก (เพิม่)/ลดใน  
 1 มกรำคม กำรมีบริษัทย่อย งบก ำไรขำดทุน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 เพิม่ขึน้ เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2558 
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,292,126 8,218,742 23,532 9,534,400 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 406,775 1,610,345 31,146 2,048,266 
ผลต่ำงระหวำ่งค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและทำงภำษี 4,049,929 - 3,514,268 7,564,197 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9,338,837 5,682,932 (88,331) 14,933,438 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 1,517,140 - (1,517,140) - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 599,489 - - 599,489 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน 251,013 - - 251,013 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 548,391 40,488,357 299,765 41,336,513 

ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 21,128,397 - (5,482,945) 15,645,452 

   รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 39,132,097 56,000,376 (3,219,705) 91,912,768 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ผลต่ำงจำกมลูค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
   ทำงบญัชีและทำงภำษี (1,524,796) - 1,524,796 - 
กำรยดือำยกุำรใชง้ำนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - (4,231,375) - (4,231,375) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตน้ทุนค่ำร้ือถอน     
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (221,396) - 43,939 (177,457) 

สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (471,610) (51,983,451) (1,313,335) (53,768,396) 

   รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (2,217,802) (56,214,826) 255,400 (58,177,228) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 36,914,295   33,735,540 
     

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  (214,450) (2,964,305)  



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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15 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  (เพิม่)/ลดใน  
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 592,128 - 592,128 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 338,113 17,301 355,414 
ผลต่ำงระหวำ่งค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและทำงภำษี 1,712,687 2,852,366 4,565,053 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 1,517,140 (1,517,140) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 308,184 382,244 690,428 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน 251,013 - 251,013 

ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 20,069,758 (5,307,140) 14,762,618 

   รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 24,789,023 (3,572,369) 21,216,654 
    

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (450,860) (1,021,811) (1,472,671) 

ค่ำเส่ือมรำคำ - ตน้ทุนค่ำร้ือถอนสินทรัพยถ์ำวร (221,396) 43,939 (177,457) 

   รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (672,256) (977,872) (1,650,128) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) 24,116,767  19,566,526 
    

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  (4,550,241)  
 

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำ 2,360,800 2,275,501 234,790 58,000 
เงินประกนั 1,666,100 3,528,980 201,000 1,753,180 

 4,026,900 5,804,481 435,790 1,811,180 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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17 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 43,506,995 17,625,612 7,510,268 9,507,898 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 29 ข)) 

 
- 

 
- 

 
3,756,342 

 
- 

เงินรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำส่วนท่ีเกินกวำ่     
   งำนระหวำ่งท ำ 14,010,533 - - - 
เจำ้หน้ีค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 11,730,012 47,405,369 10,616,445 10,467,045 
เจำ้หน้ีค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
เจำ้หน้ีอ่ืนค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - บริษทัอ่ืน 7,689,605 11,083,159 1,498,000 5,040,000 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 2,600,567 901,493 514,072 865,093 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) 1,405,271 - 645,197 - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 2,935,268 3,888,500 1,881,935 2,650,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
   - ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 4,438,163 - - - 
   - ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 4,318,308 14,484,495 - 18,708 
   - ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 3,005,908 5,716,428 1,466,524 3,616,428 
   - เงินปันผลคำ้งจ่ำย 937,625 937,625 - - 
   - ค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย 7,004,059 - - - 
   - ค่ำเรียกร้องควำมเสียหำยคำ้งจ่ำย 1,206,570 - - - 
   - ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 13,383,644 7,275,552 6,404,746 5,462,354 
เงินประกนัผลงำน 3,323,528 3,323,528 3,257,528 3,257,528 

 121,496,056 112,641,761 37,551,057 40,885,054 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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18 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอืน่ (สุทธิ) 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมจำกบริษทัลิสซ่ิง รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัลิสซ่ิงส ำหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  30 มิถุนำยน 
  พ.ศ. 2558 

  บำท 
   

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด  - -        
กูย้มืเพ่ิมในระหวำ่งงวด  37,533,414 
รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด  37,533,414 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (13,313,593) 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี  24,219,821 
 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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18 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบริษทัอืน่ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืนคงคำ้งเป็นเงินกูย้มืซ่ึงประกอบดว้ย 
 
วงเงินกู ้ 1,654,452 บำท 17,085,206 บำท 8,026,795 บำท 15,473,925 บำท 10,339,129 บำท 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.51 ต่อปี ร้อยละ 7.51 ต่อปี ร้อยละ 7.77 ต่อปี ร้อยละ 7.13 ต่อปี ร้อยละ 7.51 ต่อปี 
ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้  
   และดอกเบ้ีย 

ทุกเดือนรวม 60 งวด งวดละ 32,955 บำท 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
21 ตุลำคม พ.ศ. 2556 

ทุกเดือนรวม 60 งวด งวดละ 340,285 บำท 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
21 ตุลำคม พ.ศ. 2556 

ทุกเดือนรวม 36 งวด งวดละ 249,055 บำท 
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
24 ตุลำคม พ.ศ. 2556 

ทุกเดือนรวม 36 งวด งวดละ 475,855 บำท 
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
29 ตุลำคม พ.ศ. 2557 

ทุกเดือนรวม 60 งวด งวดละ 205,925 บำท 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
4 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

ค ้ำประกนัโดย  
   (หมำยเหตุ 11) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 
แห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 
988,197 บำท  

เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 16,960,369 บำท 

เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 7,221,436 บำท 

เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 14,849,054 บำท 

เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 10,097,014 บำท 

ยอดคงคำ้ง ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

1,137,240 บำท 11,743,687 บำท 3,549,288 บำท 11,838,641 บำท 9,264,558 บำท 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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19 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  30 มิถุนำยน 
  พ.ศ. 2558 

  บำท 
   

รำคำตำมบญัชีสุทธิตน้งวด  - 
กูย้มืเพ่ิมในระหวำ่งงวด  13,460,261 

รำคำตำมบญัชีสุทธิปลำยงวด  13,460,261 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (11,461,876) 

  1,998,385 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงค ้ำประกนัโดยบริษทัและสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

   ยอดคงค้ำง   
   30 มิถุนำยน   

สัญญำเงินกู้  วงเงินกู้ยืมรวม  พ.ศ. 2558    
รำยกำรที่  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  อตัรำดอกเบีย้   เงื่อนไขกำรช ำระคืน 

1  4.00  0.43  MRR เป็นรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน เดือนละ 
0.08 ลำ้นบำท 

2  6.50  1.82  MLR+0.25 เป็นรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน เดือนละ 
0.14 ลำ้นบำท 

3  40.00  11.21  MLR+0.25 เป็นรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน เดือนละ 
0.83 ลำ้นบำท 

รวม  50.50  13.46   
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  

 

40 

20 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 212,411,003 2,902,955 2,534,200 1,637,895 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน (25,556,317) (161,002) (464,200) (96,972) 
หกั ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดภำยใตสั้ญญำเช่ำ     
    กำรเงิน (13,459,672) - - - 
 173,395,014 2,741,953 2,070,000 1,540,923 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (42,581,121) (1,877,757) (288,738) (676,727) 

 130,813,893 864,196 1,781,262 864,196 

 
21 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 1,495,526 111,696 1,495,526 - 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสัญญำเช่ำซ้ือ (113,388) - (113,388) - 
 1,382,138 111,696 1,382,138 - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (350,373) (111,696) (350,373) - 

 1,031,765 - 1,031,765 - 

 
22 ภำษีมูลค่ำเพิม่ 

 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิมแสดงรำยกำรสุทธิตำมหน่วยภำษี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สินทรัพย)์ 5,262,359 5,386,827 - - 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (หน้ีสิน) (17,209,661) (819,190) (870,773) (487,901) 

 (11,947,302) 4,567,637 (870,773) (487,901) 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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23 หุ้นกู้แปลงสภำพ 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บแจง้จำก Advance Opportunities (AO Fund) โดยผ่ำน Advance Capital Partners Ltd. 
(ACP) เพ่ือขอใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้นกู้ท่ีเหลืออยู่จ  ำนวนหน่ึงใบ ซ่ึง AO Fund โดย ACP เลือกใช้รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพแบบ
ลอยตวัในกำรแปลงสภำพหุน้กูด้งักล่ำวเป็นหุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 3,939,489 หุน้ ท่ีรำคำใชสิ้ทธิ 0.3173 บำทต่อหุ้น บริษทัจึง
ไดแ้สดงจ ำนวนหุ้น 3,939,489 หุ้น ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้แสดงเงินรับส่วนท่ีเหลือ
หลงัหักค่ำธรรมเนียมในกำรแปลงสภำพหุ้นเป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 793,026 บำท ทั้งน้ีบริษัทไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุน
ส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำว
ไดรั้บอนุญำตใหท้  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 

24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกมำตน้งวด 2,620,947 1,690,567 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 8,418,528 240,338 

จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (192,533) (192,533) 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกไปปลำยงวด 10,846,942 1,738,372 

 
25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (“LIVE-W2”) 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หน่วย หน่วย 
   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถูกใช ้ตน้งวด/ปี 864,543,717 864,971,737 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ระหวำ่งงวด/ปี (33,664,044) (428,020) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ส้ินงวด/ปี 830,879,673 864,543,717 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 33,664,044 สิทธิ ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรำ 
1.047 สิทธิ ต่อหุ้นสำมญัจ ำนวน 1 หุ้น บริษทับนัทึกเงินรับล่วงหน้ำจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 35,246,253 หุ้น ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท 
เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ 
 
เม่ือวนัที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 33,035 หุ้น ส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวกบั
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดยหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวได้รับอนุญำตให้ท  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
14 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
 

26 รำยได้อืน่ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดรั้บจำกกำรยกหน้ี * 32,022,637 708,044 - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย 330,023 1,168,200 648,823 1,398,881 
กลบัรำยกำรรำยไดรั้บล่วงหนำ้     
    ท่ีมียอดคำ้งนำนในปีก่อน - 1,461,968 - - 
ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,956,184 6,321 - - 
เงินปันผลรับ - - - 8,000,000 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 29 ก)) - - 1,864,589 900,000 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร 846,385 - - - 
รำยไดอ่ื้น 440,987 361,124 1,322,429 422,944 

 35,596,216 3,705,657 3,835,841 10,721,825 
 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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26 รำยได้อืน่ (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดหกเดอืน ส ำหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

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

รำยไดรั้บจำกกำรยกหน้ี * 32,022,637 2,459,208 - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย 535,473 2,222,046 1,217,016 2,642,879 
กลบัรำยกำรรำยไดรั้บล่วงหนำ้     
    ท่ีมียอดคำ้งนำนในปีก่อน - 1,461,968 - - 
ก ำไรสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - 798 - 
ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,968,804 6,321 - - 
เงินปันผลรับ - - - 8,000,000 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 29 ก)) - - 3,540,182 1,800,000 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร 1,290,796 - - - 
ค่ำควำมนิยมติดลบ 1,014,725 - - - 
รำยไดอ่ื้น 3,242,158 689,318 2,468,495 751,143 
 40,074,593 6,838,861 7,226,491 13,194,022 
 

* สืบเน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริษทัได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรของบริษทัด ำเนินกำรเจรจำต่อรองเพ่ือขอลดหน้ีค่ำป้ำยโฆษณำซ่ึง  
บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั ไดซ้ื้อจำกผูข้ำยบุคคลธรรมดำรำยหน่ึง บริษทั แอลเอ็มจี เอสเตท จ ำกดัไดส่้งหนังสือขอให้ผูข้ำยลดหน้ี
ค่ำป้ำยโฆษณำใหจ้ ำนวน 19.88 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจำกบริษทัคู่คำ้แห่งหน่ึงว่ำไม่มีภำระ
หน้ีสินใดๆ กบับริษทัดงักล่ำวดงันั้น บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ำกดั จึงท ำกำรกลบัรำยกำร ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยท่ีเคยตั้งไวใ้นอดีตเป็นรำยไดจ้ำกกำร
ยกหน้ีจ ำนวน 12.14 ลำ้นบำท 
 

27 ภำษีเงินได้ 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปี 
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวำ่งกำล 2557 คืออตัรำร้อยละ 20 ต่อปี) 
 

รำยกำรกระทบยอดภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดหกเดอืน ส ำหรับงวดหกเดอืน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี     
   ส ำหรับงวด (15,522,957) (138,676) - - 
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,964,305) (1,858,411) (4,550,241) 89,873 

ภำษีเงินได ้ (18,487,262) (1,997,087) (4,550,241) 89,873 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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28 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 
28.1 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด     
   วันที่ 30 มิถุนำยน     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 21,115,314 (6,131,829) (15,461,271) (4,491,574) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 6,144,048,320 5,665,418,964 6,144,048,320 5,665,418,964 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ (บำท) 0.003 (0.001) (0.003) (0.001) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด     
   วันที่ 30 มิถุนำยน     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 8,888,182 (24,342,666) (41,021,667) (31,052,480) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 6,142,096,002 5,441,766,924 6,142,096,002 5,441,766,924 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ (บำท) 0.001 (0.004) (0.007) (0.006) 

 
28.2 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด  

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงงวด
ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่ม
บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดคือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (หมำยเหตุ 25) และหุ้นกูแ้ปลงสภำพ (หมำยเหตุ 23) 
บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิ
ซ้ือหุน้ท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุน้ (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงงวดสำมเดือนและหกเดือน) 
กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีต้องบวกเพ่ิมกับหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร
(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไร(ขำดทุน)แต่อยำ่งใด 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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28 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

28.2 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี     
   30 มิถุนำยน     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 21,115,314 (6,131,829) (15,461,271) (4,491,574) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ (หุน้) 6,144,048,320 5,665,418,964 6,144,048,320 5,665,418,964 

กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หุน้) 636,912,816 589,540,872 636,912,816 589,540,872 
   

  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 6,780,961,136 6,254,959,836 6,780,961,136 6,254,959,836 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.003 (0.001) (0.002) (0.001) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี     
   30 มิถุนำยน     
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) 8,888,182 (24,342,666) (41,021,667) (31,052,480) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ (หุน้) 6,142,096,002 5,441,766,924 6,142,096,002 5,441,766,924 

กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หุน้) 636,912,816 589,540,872 636,912,816 589,540,872 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 6,779,008,818 6,031,307,796 6,779,008,818 6,031,307,796 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.001 (0.004) (0.006) (0.005) 

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท  ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั ตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส ำคญัเปิดเผยในหมำยเหตุ 7 และ หมำยเหตุ 8 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั 
 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไลฟ์ อินเตอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  
   จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทัไลฟ์  
   มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไลฟ์ อินเตอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  
   จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทัไลฟ์  
   มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไลฟ์ อินเตอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  
   จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทัไลฟ์  
   มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ไลฟ์ เอสเตท จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

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

บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั 
 

บริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2557  
   จนถึงวนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 

บริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558 
บริษทั ดิจิตอล ไร้ท ์พิคเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) * เป็นบริษทัยอ่ยถึงวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั อิน แอนด ์ออน สตูดิโอ จ ำกดั * เป็นบริษทัยอ่ยถึงวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 
บริษทั ไลฟ์ เรดิโอ จ ำกดั * เป็นบริษทัยอ่ยถึงวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 
บริษทั ทริลเล่ียน เทเลวชิัน่ จ  ำกดั ** เป็นบริษทัยอ่ยถึงวนัท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 2556 
บริษทั ป๊อบสตำร์ซ แมเนจเมนท ์จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั ถึงวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 
บริษทั เฮกซ์ จ  ำกดั ผำ่นกำรมีกรรมกำรร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย เทก็นิเคิล คอนซลัต้ิง จ  ำกดั ผำ่นสมำชิกในครอบครัวของกรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ำกดั ผำ่นกำรมีกรรมกำรร่วมกนั 
  

บุคคลท่ีเกีย่วข้อง  
คุณปกภณ สรรคศิ์ริกุล ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
คุณกนิษฐำ บำร์ตนั  ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั (บริษทั สเตรกำ จ ำกดั มหำชน) 

 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณ     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั -       -       652,501 2,383,941 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       1,300,000 2,400,000 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       1,300,000 -     

 -       -       3,252,501 4,783,941 
     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนที่โฆษณำ     

   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       4,256,900 -       
     

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร     
   (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั -       -       549,781 -       
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       473,959 -       
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       269,390 -       

   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       571,459 900,000 

 -       -       1,864,589 900,000 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) -       872,329 - 362,826 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั -       -       173,701 170,282 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       - 56,096 
   บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั  237,172 -       111,335 -     
   บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั -       -       240,297 2,603 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       13,463 13,463 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       12,411 8,559 

 237,172 872,329 551,207 613,829 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 
 

ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 

รำยไดอ่ื้น     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 146,989 120,000 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 94,168 96,000 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 63,623 78,000 
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 917,388 - 
 - - 1,222,168 294,000 

     

รำยไดเ้งินปันผล     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - 8,000,000 - 8,000,000 
ตน้ทุนบริกำร     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 9,000 - 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 2,506,100 - 
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 3,000,000 - 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 4,500 - 
 - - 5,519,600 - 

     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร     
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 42,084 - 

     

ค่ำเช่ำท่ีดิน     
   บริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ำกดั - 1,545,000 - 722,500 

     

ค่ำบริกำร     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ำกดั 2,490,669 - - - 

     

ค่ำซ้ือสินคำ้     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ำกดั 363,468 - - - 

     

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)     
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 1,290,589 2,491,463 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 3,745,516 - 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 2,108,377 - 
 - - 7,144,482 2,491,463 

     

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 7,711,759 3,520,351 2,485,759 986,303 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  

30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณ     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั -       -       1,641,305 5,466,021 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       2,800,000 4,800,000 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       1,800,000 -     

 -       -       6,241,305 10,266,021 
     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ     

   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       6,146,400 -       
     

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร     
   (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั -       -       1,017,192 -       
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       909,524 -       
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       527,696 -       

   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       1,085,770 1,800,000 

 -       -       3,540,182 1,800,000 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) -       872,329 -     872,329 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั -       -       342,605 329,707 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) -       -       -     69,781 
   บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั  237,172 -       237,172 -     
   บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั -       -       489,334 2,603 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั -       -       26,778 26,778 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั -       -       19,411 12,285 

 237,172 872,329 1,115,300 1,313,483 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 
 

ก) รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบริษทักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 

รำยไดอ่ื้น     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 276,927 240,000 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 188,893 192,000 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 122,236 156,000 
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 1,773,496 - 
 - - 2,361,552 588,000 

     

รำยไดเ้งินปันผล     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - 8,000,000 - 8,000,000 
     

ตน้ทุนบริกำร     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 1,909,000 - 
   บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั - - 1,700,000 - 
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 7,131,362 - 
   บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 6,000,000 - 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 932,120 - 
 - - 17,672,482 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร     
   บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 169,417 - 

     

ค่ำเช่ำท่ีดิน     
   บริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ำกดั - 1,545,000 - 1,545,000 

     

ค่ำบริกำร     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ำกดั 3,059,353 - - - 

     

ค่ำซ้ือสินคำ้     
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ำกดั 3,812,089 - - - 

     

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)     
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 2,057,862 4,982,778 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 5,966,929 - 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - (1,575,014) - 
 - - 6,449,777 4,982,778 

     

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 10,347,033 6,577,659 5,001,033 3,421,970 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั - 40,660 - 40,660 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 22,541,460 27,696,313 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 8,816,800 7,104,800 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 3,556,680 - 
บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 566,876 - 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 27,820,000 26,152,940 

 - 40,660 63,301,816 60,994,713 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (55,306,785) (56,966,405) 

 - 40,660 7,995,031 4,028,308 

     
รำยไดค้ำ้งรับ     
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - 37,450 - 37,450 
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 867,216 3,449,680 

 - 37,450 867,216 3,487,130 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 4,999,699 - 
บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 2,058,659 - 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 927,614 - 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 534,852 - 

 - - 8,520,824 - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (1,366,791) - 

 - - 7,154,033 - 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินทดรองจ่ำย     
คุณกนิษฐำ บำร์ตนั     
   - ค่ำภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย - 16,077,176 - 16,077,176 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 2,208,524 

 - 16,077,176 - 18,285,700 

     
ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้     

บริษทั อินฟินิต้ี โปร จ ำกดั - 525,000 - 525,000 

     
ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั - - - 373,645 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 3,219,503 2,876,897 
บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั - 45,973 - 45,973 

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - 981,986 - 981,986 

 - 1,027,959 3,219,503 4,278,501 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (3,219,503) (2,876,897) 

 - 1,027,959 - 1,401,604 

     
เจำ้หน้ีกำรคำ้      
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 2,681,527 - 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 1,605 - 
บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 1,070,000 - 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 3,210 - 

 - - 3,756,342 - 
     



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  

 

54 

29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินคำ้และบริกำร และอ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน     
บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) - - 318,428 - 
บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั - - 326,769 - 

บริษทั เอเชีย เทค็นิเคิล คอนซลัต้ิง จ  ำกดั 1,405,271 - - - 

 1,405,271 - 645,197 - 

 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัร่วม 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัร่วมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง วันที่ 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 40,000,000 - (40,000,000) - 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง วันที่ 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2558 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั 100,998,250 -- (20,000,000) 80,998,250 
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั 68,500,000 2,900,000 -- 71,400,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั 5,400,000 -- -- 5,400,000 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั 2,500,000 3,500,000 -- 6,000,000 

 177,398,250 6,400,000 (20,000,000) 163,798,250 
     

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     
 บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั (68,500,000) (2,900,000) -- (71,400,000) 
 บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั (5,400,000) -- -- (5,400,000) 

 บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั (2,500,000) (3,500,000) -- (6,000,000) 

 (76,400,000) (6,400,000) -- (82,800,000) 

 100,998,250   80,998,250 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

จ) เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัร่วม 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัร่วมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด/ปี   8,019,177 - 
บวก เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งงวด/ปี   - 8,800,000 
หกั รับช ำระระหวำ่งงวด/ปี   (208,052) (780,823) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด/ปี   7,811,125 8,019,177 

     
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี    7,811,125 4,104,520 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี   - 3,914,657 

   7,811,125 8,019,177 

 
ณ วนัที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั ไดผ้ดินดัช ำระหน้ี เป็นเหตุให้หน้ีคงคำ้งทั้งหมดมีก ำหนดช ำระคืน
เม่ือทวงถำม 
 
เน่ืองจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ท ำให้บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั 
ไม่มีสถำนะเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีก ดงันั้นเงินกูย้ืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 จึงแสดงเป็นเงินให้กูย้ืม
ระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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30 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บำงส่วน) ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน (บำท) 

 ธุรกจิส่ือรำยกำรโทรทศัน์ ธุรกจิให้เช่ำพืน้ทีโ่ฆษณำ 
ธุรกจิบริกำรจัดกำร

ช่องสัญญำณ ธุรกจิบริกำรจัดกจิกรรม ธุรกจิงำนก่อสร้ำง รวม 

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

รำยได ้ 15,457,338 27,881,173 40,246,953 26,816,002 55,810,000 63,062,130 4,506,500 - 194,149,526 - 310,170,317 117,759,305 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (18,064,507) (23,118,052) (33,761,656) (15,481,730) (50,661,841) (53,037,584) (4,281,175) - (134,585,741) - (241,354,920) (91,637,366) 

ก ำไรขั้นตน้ (2,607,169) 4,763,121 6,485,297 11,334,272 5,148,159 10,024,546 225,325 - 59,563,785 - 68,815,397 26,121,939 

รำยไดอ่ื้น           40,074,593 6,838,861 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร           (8,550,454) (5,386,000) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (61,964,730) (51,090,890) 
หน้ีสงสยัจะสูญ           (6,365,117) (19,019,976) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  
   - ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์           

 
(4,683) 

 
(60,000) 

   - ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน           (148,933) 228,047 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (4,233,929) (140,532) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม           16,674,170 20,481,906 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้           44,296,314 (22,026,645) 
ภำษีเงินได ้           (18,487,262) (1,997,087) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด           25,809,052 (24,023,732) 
 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558  
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31 ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีส ำคญั 
ดงัน้ี 

 
31.1 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 15,161,084 3,513,000 3,775,200 1,613,000 
1 - 5 ปี 19,195,623 - 4,293,500 - 
5 ปี ข้ึนไป 6,971,188 - - - 

 41,327,895 3,513,000 8,068,700 1,613,000 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 9,914,035 17,089,000 3,524,930 1,725,000 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 9,596,987 - 3,654,250 - 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 3,684,741 - 1,800,000 - 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 318,421 - - - 

 23,514,184 17,089,000 8,979,180 1,725,000 

 
31.2 บริษทัมีภำระผกูพนัจำกสัญญำบริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมซ่ึงจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลงในสัญญำถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 

 
31.3 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์ 

 
กลุ่มบริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยและ
ประกำศของ กสทช. ตำมใบอนุญำตท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บ 
 

31.4 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบักำรซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
จ ำนวน 520,076 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 : 8,466,627 บำท) 



บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32 หนี้สินที่อำจเกดิขึน้ 
 
32.1 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกันวงเงิน

สินเช่ือของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 256.97 ลำ้นบำท และจ ำนวน 315.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 
32.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีสถำบนักำรเงิน

ออกหนงัสือค ้ำประกนัสัญญำเช่ำของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 1.66 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (หมำยเหตุ 6)  
 
32.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรเพ่ือค ้ำประกันตำมกำรด ำเนินงำน

ตำมปกติของธุรกิจเป็นจ ำนวนเงิน 80.79 ลำ้นบำท โดยมีบริษทัเป็นผูค้  ้ำประกนั (หมำยเหตุ 6) 
 

33 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
กำรจัดตั้งบริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จ ำกดั 
 
เม่ือวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำกำรจดทะเบียนกำรจดัตั้งบริษทั ธอร์ เอนเนอจี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ำกดั โดยบริษทัได้
จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ ธอร์ เอนเนอจี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ำกดั โดยบริษทัถือหุ้น 99.997 หรือ ร้อยละ 100 ของหุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้นละ 
25 บำท รวมเป็นเงิน 2,499,925 บำท เงินค่ำหุน้จึงแสดงเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 
 


