
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)”) 
 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษทั
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบใน
กำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงิน
และบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำน 
กำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้
จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 
 

ข้อสรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
 
 
 
 
 

บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5339  
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 

กรุงเทพมหำนคร  
10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 



บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)”) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 482,131,623 617,393,172 310,721,497 385,840,185

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 4, 6 260,487,096 359,379,272 25,705,623 27,983,925

งานระหวา่งท าส่วนท่ีเกินกวา่เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา - 1,257,170 - -

สินคา้คงเหลือ 9,072,465 10,307,319 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยสุทธิ 29 ค) - - 151,998,250 76,998,250

ตน้ทุนสร้างภาพยนตร์รอตดัจ่ายสุทธิ 7 - - - -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4, 23 18,215,521 40,524,001 - -

ส่วนของค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้

ท่ีถึงก าหนดตดัจ าหน่ายในหน่ึงปี 17 9,181,690 1,990,899 1,290,000 624,000

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 1,619,724 931,229 - -

เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 8 120,316,703 391,000 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 399,670 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 901,424,492 1,032,174,062 489,715,370 491,446,360

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 9 16,331,122 4,646,651 - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 10 - - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 11 - - 556,088,279 553,838,283

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสุทธิ 12 - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิ 13 134,075,136 134,299,726 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4, 14 540,429,695 576,872,512 69,725,323 74,943,959

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 15 3,193,816 3,883,166 1,796,850 2,526,006

สญัญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 16 - 8,662,758 - -

ความสมัพนัธ์ลูกคา้ 64,016,983 78,809,620 - -

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 17 489,625 5,620,459 -                    -

ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการหาผลประโยชน์สุทธิ 2,445,843 2,779,107 -                    -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายขอคืน 74,842,766 60,881,593 9,187,772 8,380,498

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 18 34,470,772 35,944,894 21,091,282 20,476,100

ค่ามดัจ าบริการช่องสญัญาณดาวเทียม 13,136,135 11,602,782 - 11,602,781

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 3,472,676 4,265,609 201,000 301,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 886,904,569 928,268,877 658,090,506 672,068,627

รวมสินทรัพย์ 1,788,329,061 1,960,442,939 1,147,805,876 1,163,514,987

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

3



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,167,087 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 20 283,906,853 403,376,025 16,562,014 40,720,661

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาส่วนเกินงานระหวา่งท า 2,246,491 - - -

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสุทธิ 21 28,535,356 24,488,741 315,535 299,173

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 22 369,156 357,768 369,156 357,768

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 4, 23 4,133,735 26,345,036 857,699 1,017,427

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4 - 5,983,195 - -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,028,736 3,031,254 319,215 311,189

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 985,320 512,092 -         -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 337,372,734 464,094,111 18,423,619 42,706,218

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินสุทธิ 21 41,730,368 59,193,091 1,390,281 1,629,030

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 22 572,725 851,013 572,725 851,013

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 18 14,381,237 6,381,396 - -

เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าช่องสญัญาณ 7,810,000 2,100,000 450,000 1,300,000

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 8,759,636 4,910,938 862,590 673,206

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน 4 9,730,744 9,961,344 1,255,065 1,255,065

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 75,001 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 82,984,710 83,472,783 4,530,661 5,708,314

รวมหนีสิ้น 420,357,444 547,566,894 22,954,280 48,414,532

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

4



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดิมช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 8,135,228,760 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 813,522,876 813,522,876 813,522,876 813,522,876

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 7,719,655,370 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 771,965,537 725,129,858 771,965,537 725,129,858

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 548,392,949 548,392,949 548,392,949 548,392,949

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25 9,923,100 30,193,829 9,923,100 30,193,829

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 56,520,803 56,520,803 - -

ขาดทุนสะสม 4 (215,146,909) (154,718,239) (205,429,990) (188,616,181)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,171,655,480 1,205,519,200 1,124,851,596 1,115,100,455

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4 196,316,137 207,356,845 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,367,971,617 1,412,876,045 1,124,851,596 1,115,100,455

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,788,329,061 1,960,442,939 1,147,805,876 1,163,514,987

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท

5



บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

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

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการช่องสญัญาณ 29 ก) 17,365,000 29,765,000 - 31,865,000
รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ 3,530,192 5,834,460 - 2,076,013
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 29 ก) 22,586,835 20,669,612 - 555,000
รายไดง้านก่อสร้าง 47,910,406 16,433,700 - -
รายไดจ้ากการจดักิจกรรม 248,280,430 79,837,865 - -
ก าไรจากการซ้ือกิจการ 33 - 45,484,030 - -
รายไดอ่ื้น 26 4,270,409 1,306,183 3,538,431 23,476,983

รวมรายได้ 343,943,272 199,330,850 3,538,431 57,972,996

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 29 ก) (246,177,510) (114,305,017) - (55,945,927)
ตน้ทุนงานก่อสร้าง (52,235,663) (14,691,156) - -
คา่ใชจ่้ายในการบริการ (3,127,493) (723,015) - 1,628,920
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (47,065,247) (35,757,416) (12,469,866) (14,300,871)
หน้ีสงสยัจะสูญ 6,800 - 6,800 (86,263)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 

- ขาดทุนสุทธิจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,587,807) - -           -
- ขาดทุนจากดอ้ยคา่สินทรัพย ์(กลบัรายการ) 3,463,697 - - -
- ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (2,363) (507,217) -           -

ตน้ทุนทางการเงิน (1,416,616) (3,966,379) (41,791) (50,654)

รวมคา่ใชจ่้าย (348,142,202) (169,950,200) (12,504,857) (68,754,795)

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,198,930) 29,380,650 (8,966,426) (10,781,799)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - -

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ (4,198,930) 29,380,650 (8,966,426) (10,781,799)
ภาษีเงินได้ 27 (2,830,435) (1,595,968) 53,121 (74,178)

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับงวด (7,029,365) 27,784,682 (8,913,305) (10,855,977)
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (7,029,365) 27,784,682 (8,913,305) (10,855,977)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

6



บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

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

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (9,885,470) 18,817,999 (8,913,305) (10,855,977)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 2,856,105 8,966,683 - -

(7,029,365) 27,784,682 (8,913,305) (10,855,977)

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (9,885,470) 18,817,999 (8,913,305) (10,855,977)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 2,856,105 8,966,683 - -

(7,029,365) 27,784,682 (8,913,305) (10,855,977)

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.1 (0.001) 0.003 (0.001) (0.002)

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.2 (0.001) 0.003 (0.001) (0.002)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

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

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการช่องสญัญาณ 29 ก) 64,045,000 85,575,000 - 90,166,305
รายไดจ้ากส่ือรายการโทรทศัน์ 9,938,228 21,291,798 665,452 9,645,396
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโฆษณา 29 ก) 60,960,612 60,916,565 96,435 9,844,170
รายไดง้านก่อสร้าง 92,617,120 210,583,226 - -
รายไดจ้ากการจดักิจกรรม 723,249,972 84,344,365 - -
ก าไรจากการซ้ือกิจการ 33 - 46,498,755 - -
รายไดอ่ื้น 26 10,571,036 40,366,051 11,792,352 30,703,474

รวมรายได้ 961,381,968 549,575,760 12,554,239 140,359,345

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 29 ก) (758,270,511) (221,074,196) (1,227,761) (120,253,792)
ตน้ทุนงานก่อสร้าง (117,195,284) (149,276,897) - -
คา่ใชจ่้ายในการบริการ (8,928,063) (9,273,469) (137,097) (1,710,912)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (154,950,386) (97,722,146) (36,654,489) (58,985,038)
หน้ีสงสยัจะสูญ 27,204,334 (6,365,117) 8,168,191 (6,536,040)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 
   - ขาดทุนสุทธิจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,587,807) (4,683) - -
   - ขาดทุนจากดอ้ยคา่สินทรัพย ์(กลบัรายการ) 8,961,086 - - -
   - ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (6,715) (656,150) - -
ตน้ทุนทางการเงิน (4,296,812) (8,200,308) (132,074) (126,788)

รวมคา่ใชจ่้าย (1,009,070,158) (492,572,966) (29,983,230) (187,612,570)

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,688,190) 57,002,794 (17,428,991) (47,253,225)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 16,674,170 - -

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ (47,688,190) 73,676,964 (17,428,991) (47,253,225)
ภาษีเงินได้ 27 (17,001,270) (20,083,230) 615,182 (4,624,419)

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับงวด (64,689,460) 53,593,734 (16,813,809) (51,877,644)
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (64,689,460) 53,593,734 (16,813,809) (51,877,644)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)

(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

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

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (60,428,670) 27,706,181 (16,813,809) (51,877,644)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (4,260,790) 25,887,553 - -

(64,689,460) 53,593,734 (16,813,809) (51,877,644)

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (60,428,670) 27,706,181 (16,813,809) (51,877,644)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (4,260,790) 25,887,553 - -

(64,689,460) 53,593,734 (16,813,809) (51,877,644)

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.1 (0.008) 0.005 (0.002) (0.008)

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 28.2 (0.008) 0.004 (0.002) (0.008)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน)
(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)”)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบอืน่ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ทุนจดทะเบียน ส่วนเกิน(ต ่ำกว่ำ)จำก รวมส่วน
ที่ออกและช ำระ กำรเปลีย่นแปลงสัดส่วน ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เงนิรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 393,949 793,026 - - - 1,186,975 - 1,186,975
                              - จากการใชใ้บส าคญัท่ีแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 3,527,928 - 5,161,851 - - 8,689,779 - 8,689,779
                              - จากการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ากดั 102,033,931 255,084,826 - - - 357,118,757 - 357,118,757
   ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 33 - - - - - - 280,304,363 280,304,363
   ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 33 - - - - - - 48,395,112 48,395,112
   ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยซ้ือหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - - - - (96,000,000) (96,000,000)
   ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมลดลงจากการลงทุนเพ่ิม - - - - 45,990,717 45,990,717 (45,990,717) -
   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 27,706,181 - 27,706,181 25,887,553 53,593,734

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 719,968,007 548,392,949 5,161,851 (129,710,092) 38,674,038 1,182,486,753 206,702,887 1,389,189,640

องค์ประกอบอืน่ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ทุนจดทะเบียน ส่วนเกินทุนจำกกำร รวมส่วน
ที่ออกและช ำระ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เงนิรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม กำรถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (132,897,131) 56,520,803 1,227,340,308 242,584,385 1,469,924,693
ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 4 - - - (21,821,108) - (21,821,108) (35,227,540) (57,048,648)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 หลังกำรปรับปรุง 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (154,718,239) 56,520,803 1,205,519,200 207,356,845 1,412,876,045

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทุนจดทะเบียน - จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 46,835,679 - (20,270,729) - - 26,564,950 - 26,564,950
   ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 35 35
   เงินปันผลจ่าย - - - - - - (6,779,953) (6,779,953)
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - (60,428,670) - (60,428,670) (4,260,790) (64,689,460)

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 771,965,537 548,392,949 9,923,100 (215,146,909) 56,520,803 1,171,655,480 196,316,137 1,367,971,617

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (บำท)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (บำท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 614,012,199 292,515,097 - (136,866,849) 769,660,447
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 393,949 793,026 - - 1,186,975
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใชใ้บส าคญัท่ีแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 3,527,928 - 5,161,851 - 8,689,779
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการจดัสรรหุ้นใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 102,033,931 255,084,826 - - 357,118,757
   ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (51,877,644) (51,877,644)

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2558 719,968,007 548,392,949 5,161,851 (188,744,493) 1,084,778,314

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและช ำระ

หมำยเหตุ เตม็มูลค่ำแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น ขำดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 725,129,858 548,392,949 30,193,829 (188,616,181) 1,115,100,455
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส ำหรับงวด
   เพ่ิมทนุจดทะเบียน - จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 46,835,679 - (20,270,729) - 26,564,950
   ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (16,813,809) (16,813,809)

ยอดคงเหลอืปลำยงวด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 771,965,537 548,392,949 9,923,100 (205,429,990) 1,124,851,596

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2558

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559

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

(47,688,190) 73,676,964 (17,428,991) (47,253,225)

13, 14, 15 59,203,258 59,057,353 6,552,493 23,536,527
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 6 (27,204,334) 6,365,117 (8,168,192) 6,536,040
ค่าตดัจ าหน่ายสญัญาท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 8,662,758 - - -
ค่าตดัจ าหน่ายความสมัพนัธ์ลูกคา้ 14,792,637 7,805,325 - -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (16,674,170)                -                -
ค่าใชสิ้ทธิส าหรับการผลประโยชน์ตดัจ่าย 333,264 1,194,363                -                -
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าป้ายโฆษณา 14 (8,961,086) - - -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (96,544)                -                -
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (762,921) (1,990,471)                -                -
ขาดทุนจากตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,587,807 4,687                -                -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24 3,911,929 3,222,173 189,384 360,507
ก าไรจากการซ้ือกิจการ 33 - (46,498,755)                -                -
รายไดจ้ากการยกหน้ี 26 - (32,022,637)                - -
ดอกเบ้ียรับ 26 (1,119,473)      (1,198,566) (3,830,937) (1,974,596)
ตน้ทุนทางการเงิน 4,296,812 8,200,308 132,074 126,788

7,052,461 61,045,147 (22,554,169) (18,667,959)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 125,289,715 311,288,097 11,533,092 13,631,452
งานระหว่างท าส่วนท่ีเกินกว่าเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 1,257,170 - - -
สินคา้คงเหลือ 1,234,854 (449,353) - -
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ (2,059,957)      899,172 (666,000) (1,077,000)
เงินมดัจ าท่ีจะไดรั้บคืน 74,297 - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (399,670) - - -
ค่ามดัจ าบริการช่องสญัญาณดาวเทียม (1,533,353) - 11,602,781 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 792,933 3,304,742 100,000 1,509,180
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (112,825,357) (104,597,815) (17,060,602) 12,546,120
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาส่วนเกินงานระหว่างท า 2,246,491 - - -
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 97,179 (12,140,114) (159,728) 752,378
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (2,518) - 8,026 10,199,694
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 473,228 (10,510,323) -                -
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าช่องสญัญาณ 5,710,000 (315,000) (850,000) 2,585,000
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (63,231) (2,190,442) - (195,733)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (305,600) (2,467,103) - -

   ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 27,038,642 243,867,008 (18,046,600) 21,283,132
ดอกเบ้ียรับ 1,926,268 577,899 2,744,338 400,910
ตน้ทุนทางการเงิน (203,008)         - - -
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (28,160,170)    (15,022,213) (807,274) 770,333

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 601,732 229,422,694 (16,109,536) 22,454,375

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

เงินสดรับ(จ่าย)กิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
(เดมิช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559

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

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วม - - - 208,052
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 29 ค) - - (80,000,000) (6,400,000)
เงินสดรับช าระจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 29 ค) - - 5,000,000 22,099,000
เงินสดรับช าระคืนจากใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 40,000,000 - 40,000,000
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,473,183 - 1,138,171
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (11,684,471)    18,575,145 - 10,093,950
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 15,700,000 - 15,700,000
เงินสดรับจากการซ้ือธุรกิจสุทธิ - 21,415,951 - -
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (2,249,996) (174,500,000)
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - (96,000,000) - -
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,997,838)    (12,336,782) (7,702,745) (5,175,536)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 (180,700)         (5,760,571) - (5,069,470)
เงินมดัจ าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 8 (120,000,000)  - - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,749,780 1,991,866 - 6,959,083

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (146,113,229) (14,941,208) (84,952,741) (94,946,750)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 35 - - -
เงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 14,167,087 (10,000,000) - -
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืน - (6,414,052) - -
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - (16,328,289) - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (23,702,171) (14,783,643) (621,361) (1,667,711)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 26,564,950 365,808,536 26,564,950 365,808,536
เงินปันผลจ่าย (6,779,953)      - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 10,249,948 318,282,552 25,943,589 364,140,825

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ (135,261,549) 532,764,038 (75,118,688) 291,648,450
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้งวด 617,393,172 122,281,214 385,840,185 63,968,872

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดยอดคงเหลอืปลำยงวด 482,131,623 655,045,252 310,721,497 355,617,322

รำยกำรที่มใิช่เงินสดและข้อมูลเพิ่มเติม

เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 3,889,028 10,803,968 3,357,701 10,548,728
เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 6,667,528 -                -
เจา้หน้ีคงคา้งจากการเช่าการเงิน 5,586,407 - - -

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

15 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)”) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2530 ต่อมำไดท้  ำกำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2537 
 
บริษทัมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพมหำนคร 10230 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่กลุ่มบริษทั 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ กำรใหบ้ริกำรส่ือบนัเทิงและจดักิจกรรม กำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำกลุ่ม 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี  
10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีได้มีกำรสอบทำนแต่ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ในประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ขอ้มลูทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสด) ได้จัดท ำให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 
ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
งบกำรเงินระหวำ่งกำล และไดเ้พ่ิมหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
ก)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงำน ไดมี้กำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัทำงบญัชี
ส ำหรับเงินสมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน กำรปรับปรุงดงักล่ำว 
ให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่ำนั้น 
และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมำกกวำ่หน่ึงรอบระยะเวลำบญัชี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจกำรท่ี
ให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน ซ่ึงกิจกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรไดจ่้ำยใหแ้ก่กิจกำรท่ีใหบ้ริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ให้กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนท่ีไดรั้บ
กำรยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขำ้มำในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมสำมำรถแสดงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพียงงบเดียวได ้และ
ไดก้ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวดว้ยมลูค่ำยติุธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไป
ยงัก ำไรหรือขำดทุน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ดมี้กำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำร
เปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง1) ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในล ำดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมี 
กำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ไดก้ ำหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ำกิจกำรควร
พิจำรณำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 3 ในกำรพิจำรณำว่ำกำรได้มำซ่ึงอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนนั้ น 
เขำ้เง่ือนไขกำรรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  เ ร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ก ำหนดให้ชัดเจนข้ึนในเร่ือง  
ก) ภำระผูกพนัท่ีกิจกำรต้องจ่ำยช ำระส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีเขำ้ค ำนิยำมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหน้ีสิน 
ทำงกำรเงินหรือส่วนของเจ้ำของตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช้) หรือตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และไดก้ ำหนดให้วดัมูลค่ำ 
ส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงใน 
มลูค่ำยติุธรรมในก ำไรหรือขำดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 ไม่ได้
ถือปฏิบติักบักำรบญัชีส ำหรับกำรจดัตั้งกำรร่วมคำ้ท่ีอยูภ่ำยใตม้ำตรฐำนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน ได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรรวมส่วนงำนเขำ้ดว้ยกนั และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงำน
กบัสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ของกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินรวม กำรปรับปรุงน้ีไดใ้ห้ค  ำนิยำมของกิจกำร 
ท่ีด  ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนและไดก้ ำหนดขอ้ยกเวน้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมซ่ึงกำรปรับปรุงดงักล่ำวส่งผลให้กองทุน 
หลำยกองทุนและกิจกำรท่ีมีธุรกิจท่ีคล้ำยคลึงกัน ได้รับข้อยกเวน้จำกกำรน ำบริษัทย่อยเกือบทั้ งหมดมำรวมในกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม แต่จะวดัมลูค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่ำนั้นดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน ได้
ก ำหนดใหกิ้จกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุนเปิดเผยขอ้มลูท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ไดก้ ำหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้
ในเร่ืองของกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 39 
เร่ือง กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช้) หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญำท่ีไม่เป็นสัญญำทำงกำรเงิน 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ 

 ขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

 เงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

 ท่ีอำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำน 
 ท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง 
 อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร 
 หรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ 
 กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 
 ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด 
 เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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4 ปรับปรุงข้อผิดพลำด 
 
ผูบ้ริหำรพบเอกสำรประกอบรำยกำรรับจ่ำยเพ่ิมเติมไดร้ะบุขอ้ผิดพลำดจำกลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ของบริษทั สปินเวิร์ค จ ำกัด 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีซ้ือมำในปี พ.ศ. 2558 กำรปรับปรุงขอ้ผิดพลำดน้ีเป็นสำเหตุให้ลูกหน้ีกำรคำ้กบัเจำ้หน้ีกำรคำ้ รวมถึงรำยกำรภำษี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในงบกำรเงินรวม ณ วนัส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 
 ก่อนปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
 วันที่ 31 ธันวำคม  วันที่ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีกำรคำ้ลูกหน้ีอ่ืน 473,587,024 (114,207,752) 359,379,272 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สินทรัพย)์ 49,336,346 (8,812,345) 40,524,001 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 454,898,889 (51,522,864) 403,376,025 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (หน้ีสิน) 43,298,030 (16,952,994) 26,345,036 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 3,478,785 2,504,410 5,983,195 
ขำดทุนสะสม (132,897,131) (21,821,108) (154,718,239) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม 242,584,385 (35,227,540) 207,356,845 
 
นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรไดค้น้พบขอ้ผิดพลำดขอ้อ่ืนท่ีมีสำเหตุเกิดจำกกำรตั้งค่ำเผื่อของกำรร้ือถอนน้อยเกินไปเป็นจ ำนวน 8,706,279 บำท 
ท่ีมำจำกสองบริษทัย่อยคือ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกัด (มหำชน) และบริษทั สแพลชเอสเตท จ ำกัด ท่ีมีผลกระทบตำมรำยกำร
ขำ้งล่ำงน้ี 
 

 ก่อนปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
 วันที่ 31 ธันวำคม  วันที่ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท 
    

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

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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5 ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท 
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 

6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 209,581,677 159,670,473 4,368,850 3,901,260 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (21,382,877) (45,089,639) (2,945,037) (2,945,037) 

 188,198,800 114,580,834 1,423,813 956,223 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - - 44,265,956 67,760,939 

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

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

รำยไดค้ำ้งรับ - บริษทัอ่ืน 6,625,988 90,394,541 2,503,055 1,696,260 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,763,054) (1,956,260) (2,503,055) (1,696,260) 

 3,862,934 88,438,281 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 2,836,606 7,634,993 91,800 580,102 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,162,284) (5,659,855) - - 

 674,322 1,975,138 91,800 580,102 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - - 19,680,211 8,628,796 

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

 - - 18,362,642 7,262,005 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

23 

6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินทดรองจ่ำย - บริษทัอ่ืน 2,183,846 2,242,973 153,846 153,846 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,153,846) (2,153,846) (153,846) (153,846) 

 30,000 89,127 - - 

     

เงินทดรองจ่ำย - บริษทัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,406 - 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัอ่ืน - 806,795 - 806,795 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (806,795) - (806,795) 

 - - - -        
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - - 5,472,345 3,578,952 

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

 - - 1,893,393 - 
     

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - บริษทัอ่ืน 58,524,733 154,295,892 505,874 383,887 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - -        

 58,524,733 154,295,892 505,874 383,887 
     

รำยไดค้ำ้งรับตำมสัญญำ 1,790,050 - - -        
     

ลูกหน้ีค่ำหุน้ 750,000 - - - 
     

เงินประกนัผลงำน 6,656,257 - - - 

 260,487,096 359,379,272 25,705,623 27,983,925 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 110,807,033 106,026,789 - 13,910 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 47,053,762 1,595,096 - - 
   3 - 6 เดือน 3,736,202 2,610,867 - - 
   6 - 12 เดือน 2,675,000 5,305,041 - 695,500 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 45,309,680 44,132,680 4,368,850 3,191,850 

 209,581,677 159,670,473 4,368,850 3,901,260 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - - 7,512,455 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - - 8,087,031 
   3 - 6 เดือน - - - 2,821,159 
   6 - 12 เดือน - - 856,000 7,464,168 
   เกินกวำ่ 12 เดือน - - 43,409,956 41,876,126 
 - - 44,265,956 67,760,939 
รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทอืน่     
รำยไดค้ำ้งรับท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,862,934 88,186,863 - - 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - 251,418 - - 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 2,763,054 1,956,260 2,503,055 1,696,260 
 6,625,988 90,394,541 2,503,055 1,696,260 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่สุทธิ (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหนี้อืน่ - บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 228,407 7,054,893 - 2 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - 6,800 - 6,800 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 2,608,199 573,300 91,800 573,300 
 2,836,606 7,634,993 91,800 580,102 
ลูกหนี้อืน่ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 14,908,313 688,573 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี     
   นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - 881,656 1,691,854 
   3 - 6 เดือน - - 457,842 3,647,430 
   6 - 12 เดือน - - 94,465 2,600,939 
   เกินกวำ่ 12 เดือน - - 3,337,935 - 
 - - 19,680,211 8,628,796 

 
7 ต้นทุนสร้ำงภำพยนตร์รอตัดจ่ำยสุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนสร้ำงภำพยนตร์รอตดัจ่ำย 10,567,157 10,567,157 10,567,157 10,567,157 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (10,567,157)              (10,567,157) (10,567,157) (10,567,157) 

 - - - - 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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8 เงินมดัจ ำเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัมีกำรช ำระเงินมดัจ ำ เป็นจ ำนวน 120 ลำ้นบำท เพ่ือช ำระค่ำซ้ือขำยหุ้นให้แก่ผูข้ำยตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้นแบบมีเง่ือนไข
บังคับก่อน (“สัญญำ”) อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทสำมำรถบอกเลิกสัญญำพร้อมทั้ งเรียกคืนเงินมดัจ ำจำกผูข้ำยได้ หำกผูข้ำย 
ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำได ้
 

9 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค ้ ำประกันเป็นเงินฝำกออมทรัพย์และ 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำเกำ้เดือนถึงหน่ึงปี จ  ำนวน 16,331,122 บำท มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.38 ต่อปี ถึงร้อยละ 
2.75 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 : 4,646,651 บำท มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี) เงินฝำกออม
ทรัพยด์งักล่ำว ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินและหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำ และเงินฝำกประจ ำ
ดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนักำรเช่ำ 
 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 

       วธิีส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท บำท บำท 
           

บริษทั บอกซ์ ออฟฟิศ น ำเขำ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์          
   เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั    เพ่ือจ ำหน่ำยและสร้ำงภำพยนตร์          
    เพ่ือกำรคำ้หำก ำไร ประเทศไทย 40.00 40.00 100.00 100.00 19,500,489 19,500,489 19,500,489 19,500,489 

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

สุทธิ       - - - - 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วิธีรำคำทุน 
   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 
         

บริษัทย่อยโดยตรง         
บริษทั ดิจิตอล ไร้ทพ์ิคเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน)* จ ำหน่ำยเทปวีดีโอและวซีีดี ประเทศไทย 100.00 100.00 576.00 576.00 494,130,000 494,130,000 
บริษทั อิน แอนดอ์อน สตูดิโอ จ ำกดั* รับจดังำนคอนเสิร์ต ประเทศไทย 100.00 100.00 20.00 20.00 19,998,000 19,998,000 
บริษทั ไลฟ์เรดิโอ จ ำกดั* จดัรำยกำรส่ือวิทย ุ ประเทศไทย 97.50 97.50 100.00 100.00 97,500,000 97,500,000 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดิมช่ือ “บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)”) รับจำ้งผลิตและให้บริกำรเช่ำป้ำยโฆษณำและส่ือดิจิตอลมีเดีย 

 
ประเทศไทย 

 
75.55 

 
75.55 

 
180.00 

 
180.00 

 
236,283,204 

 
236,283,204 

บริษทั อำร์ไจล์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
   (เดิมช่ือ “บริษทั ไลฟ์เอสเตท จ ำกดั”) ให้บริกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ประเทศไทย 100.00 100.00 127.50 125.25 127,499,996 125,250,000 
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) รับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ ประเทศไทย 84.21 84.21 190.00 190.00 295,088,283 295,088,283 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ำกดั ธุรกิจพลงังำน พลงังำนทดแทน และเหมืองแร่ ประเทศไทย 100.00 100.00 2.50 2.50 2,500,000 2,500,000 
รวม       1,272,999,483 1,270,749,487 
หัก  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ       (716,911,204) (716,911,204) 
สุทธิ       556,088,279 553,838,283 
บริษัทย่อยโดยอ้อม         
บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 90.10 90.10 154.00 154.00 138,750,000 138,750,000 
บริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ ำกดั จดังำนแสดงสินคำ้และส่ือโฆษณำ ประเทศไทย 75.55 75.55 1.00 1.00 1,000,000 1,000,000 
บริษทั สปิน เวร์ิค จ ำกดั จดักิจกรรมของบริษทัโฆษณำ ประเทศไทย 38.53 38.53 10.00 10.00 68,000,000 68,000,000 
บริษทั สแพลชเอสเตท จ ำกดั  
   (เดิมช่ือ “บริษทั แอลเอ็มจี เอสเตท จ ำกดั”) ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุนก่อสร้ำงป้ำยโฆษณำ ประเทศไทย 75.55 75.55 50.00 50.00 50,000,000 50,000,000 
บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั** ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 75.55 75.55 1.00 1.00 999,700 999,700 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั** ผลิตรำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรเคเบ้ิลทีวี ประเทศไทย 75.55 75.55 1.00 1.00 999,700 999,700 
บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั  
   (เดิมช่ือ “บริษทั แอลเอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั”)** ให้บริกำรระบบออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์และให้เช่ำสตูดิโอ ประเทศไทย 75.55 75.55 5.00 5.00 4,999,700 4,999,700 
 

* เลิกกิจกำรและอยูใ่นระหวำ่งช ำระบญัชี 
** ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุน้โดย บริษทั ไทยไชโย ทีวี จ ำกดั บริษทั ป๊อป ทีวี จ ำกดั และบริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั แอลเอสบี เซอร์วิสเซส จ ำกดั) ไดถู้กปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้อยูภ่ำยใต้

อ ำนำจควบคุมของบริษทั สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)) ซ่ึงกำรเปล่ียนโครงสร้ำงดงักล่ำวไดท้ ำกำรโอนเงินลงทุนท่ีมูลค่ำตำมบญัชีและไม่เกิดก ำไรหรือขำดทุน เพรำะอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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12 เงนิลงทุนระยะยำวอืน่สุทธิ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนสุทธิเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
       ข้อมูลทำงกำรเงินรวม/ 

       ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) วธีิรำคำทุน 

   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท บำท บำท 
         

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

หกั  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน       (15,000,000) (15,000,000) 

สุทธิ       -       -       

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิ 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 134,700,000 - 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (400,274) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 134,299,726 - 

ค่ำเส่ือมรำคำ  (224,590) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 134,075,136 - 

   
รำคำทุน 134,700,000 - 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (624,864) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 134,075,136 - 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 1,081,918,901 108,109,398 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (453,158,656) (33,165,439) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (51,887,733) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 576,872,512 74,943,959 
ซ้ือสินทรัพย ์ 17,279,381 604,701 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (4,574,666) - 
ตดัจ ำหน่ำย - ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 8,961,086 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ  (58,108,618) (5,823,337) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 540,429,695 69,725,323 

   
รำคำทุน 1,096,387,293 108,714,099 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (513,030,951) (38,988,776) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (42,926,647) - 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 540,429,695 69,725,323 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงไปจดจ ำนองเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ ค่ำลิขสิทธ์ิส ำหรับเพลงและภำพยนตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 7,057,960 3,495,267 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,174,794) (969,261) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิต้นงวด 3,883,166 2,526,006 
ซ้ือสินทรัพย ์ 180,700 - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (870,050) (729,156) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 3,193,816 1,796,850 

   
รำคำทุน 7,238,660 3,495,267 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,044,844) (1,698,417) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิปลำยงวด 3,193,816 1,796,850 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำสมำชิก    676,587 790,379 - - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 2,517,229 3,092,787 1,796,850 2,526,006 

 3,193,816 3,883,166 1,796,850 2,526,006 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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16 สัญญำท่ียังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 
 
สัญญำท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได ้ใชว้ิธีประมำณรำยไดจ้ำกสัญญำในมือ ซ่ึงบริษทัคำดว่ำจะให้บริกำรต่อลูกคำ้ภำยในหน่ึงปีหลงัจำก 
ถูกซ้ือกิจกำร ไดมี้กำรตดัจ ำหน่ำยหมดไปทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกไดมี้กำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำเรียบร้อยแลว้ 

 
17 ค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยล่วงหน้ำ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ 9,671,315 7,611,358 1,290,000 624,000 
หกั  ส่วนของค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้     
ท่ีครบก ำหนดตดัจ่ำยในหน่ึงปี  (9,181,690) (1,990,899) (1,290,000) (624,000) 

 489,625 5,620,459 - - 

 
18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 29,563,498 23,388,907 20,476,100 24,116,767 
(ลดลง)เพ่ิมข้ึนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
     (หมำยเหตุ 27) (9,473,963) 11,501,114 615,182 (3,328,913) 

(ลดลง)เพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ - (5,326,523) - (311,754) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 20,089,535 29,563,498 21,091,282 20,476,100 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงรำยกำรสุทธิตำมหน่วยภำษีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ 34,470,772 35,944,894 21,091,282 20,476,100 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ (14,381,237) (6,381,396) - - 

 20,089,535 29,563,498 21,091,282 20,476,100 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย
รำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน  
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,186,950 (9,845) 2,177,105 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 527,824 155,294 683,118 
ผลต่ำงระหวำ่งค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและทำงภำษี 6,428,301 1,243,576 7,671,877 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11,509,022 (3,708,879) 7,800,143 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสิทธิส ำหรับกำรหำผลประโยชน์ 450,333 - 450,333 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน 251,013 - 251,013 
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 14,591,451 445,852 15,037,303 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 399,880 399,880 

   รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 35,944,894 (1,474,122) 34,470,772 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
รำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  เพิม่(ลด)ใน  
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 8,218,747 (5,406,867) 2,811,880 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 785,186 - 785,186 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 254,536 164,452 418,988 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 15,068,092 (1,036,252) 14,031,840 

 24,326,561 (6,278,667) 18,047,894 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (25,272,753) 454,007 (24,818,746) 

กำรยดือำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยถ์ำวร (5,435,204) (2,175,181) (7,610,385) 

 (30,707,957) (1,721,174) (32,429,131) 
    

   รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสุทธิ (6,381,396) (7,999,841) (14,381,237) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  เพิม่(ลด)ใน  
 1 มกรำคม งบก ำไรขำดทุน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,054,494 (9,845) 1,044,649 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 134,642 37,876 172,518 
ผลต่ำงระหวำ่งค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและทำงภำษี 4,444,501 141,298 4,585,799 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน 251,013 - 251,013 

ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 14,591,450 445,853 15,037,303 

   รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,476,100 615,182 21,091,282 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำ 1,534,123 1,568,452 - 100,000 

เงินประกนั 1,938,553 2,697,157 201,000 201,000 

 3,472,676 4,265,609 201,000 301,000 

 
20 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 115,103,224 127,380,439 - 7,980,183 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - - - 2,263,554 
เจำ้หน้ีค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - บริษทัอ่ืน 3,889,028 10,523,843 3,357,701 10,455,745 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,222,758 1,150,583 - 554,909 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 29 ข)) - - 224,151 10,033,540 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 105,366,432 187,764,081 - 89,935 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
   ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,424,787 2,312,864 - - 
   ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ -- 3,168,644 - 2,338,644 
   เงินปันผลคำ้งจ่ำย 937,625 937,625 - - 
   ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - 9,000 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 52,637,941 66,805,418 10,721,104               3,746,622 

เงินประกนัผลงำน 2,325,058 3,323,528 2,259,058 3,257,529 

 283,906,853 403,376,025 16,562,014 40,720,661 
 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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21 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 81,730,550 105,984,654 2,000,650 2,320,780 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน (6,459,316) (16,241,235) (294,834) (392,577) 
หกั ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดภำยใตสั้ญญำเช่ำ     
    กำรเงิน (5,005,510) (6,061,587) - - 
 70,265,724 83,681,832 1,705,816 1,928,203 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (28,535,356) (24,488,741) (315,535) (299,173) 

 41,730,368 59,193,091 1,390,281 1,629,030 
 

22 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซ้ือสุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 993,476 1,294,716 993,476 1,294,716 
หกั ดอกเบ้ียในอนำคตของสัญญำเช่ำซ้ือ (51,595) (85,935) (51,595) (85,935) 
 941,881 1,208,781 941,881 1,208,781 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (369,156) (357,768) (369,156) (357,768) 

 572,725 851,013 572,725 851,013 
 

23 ภำษีมูลค่ำเพิม่ 
 

ภำษีมลูค่ำเพ่ิมแสดงรำยกำรสุทธิตำมหน่วยภำษี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สินทรัพย)์ 18,215,521 40,524,001 - - 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (หน้ีสิน) (4,133,735) (26,345,036) (857,699) (1,017,427) 

 14,081,786 14,178,965 (857,699) (1,017,427) 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะบริษัท 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกมำตน้งวด 4,910,938 673,206 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 3,911,929 189,384 

จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (63,231) - 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกไปปลำยงวด 8,759,636 862,590 

 
25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือบริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด 
(มหำชน))รุ่นท่ี 2 (“TRITN-W2”) มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 (“TT-W2”) 

 
 ส ำหรับงวด      
 เก้ำเดอืนส้ินสุด             ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยำยน วันที่ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หน่วย หน่วย 
   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถูกใช ้ณ ตน้งวด/ปี  493,162,556 864,543,717 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 31 มีนำคม  (54,653,962) (31,553) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน (104,294,000) (33,664,044) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  (94,776,500) (49,301,344) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  - (288,384,220) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ ปลำยงวด/ปี  239,438,094 493,162,556 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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25 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 288,384,220 หน่วย ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรำ 1.047 หุ้นสำมญั 
ต่อ 1 หน่วย บริษทับนัทึกเงินรับล่วงหนำ้จ ำนวน 30,193,829 บำท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 301,938,276 หุ้น ท่ีมูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท 
เป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ ในส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุน
จำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 301,938,276 หุ้น โดยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวไดรั้บอนุญำต 
ใหท้  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 54,653,962 สิทธิ ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรำ 1.047 หุ้นสำมญั ต่อ 1 สิทธิ  
เม่ือวนัที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 57,222,698 หุ้น ส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
กับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ โดยหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวไดรั้บอนุญำตให้ท  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
25 เมษำยน พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 104,294,000 สิทธิ ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรำ 1.047 หุ้นสำมญั ต่อ 1 สิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 109,195,818 หุ้น ส ำหรับหุ้นเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
กับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ โดยหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวไดรั้บอนุญำตให้ท  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
11 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 94,776,500 สิทธิ ไดถู้กใชสิ้ทธิในอตัรำ 1.047 หุ้นสำมญั ต่อ 1 สิทธิ 
บริษทับันทึกเงินรับล่วงหน้ำจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 99,230,995 หุ้นท่ีมูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจ ำนวน 
9,923,100 บำท ในส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 99,230,995 หุ้น ส ำหรับหุ้น
เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ โดยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวไดรั้บอนุญำตให้ท  ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  14 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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26 รำยได้อืน่ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย (หมำยเหตุ 29 ก)) 156,246 663,093 1,675,658 757,580 
ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 762,921 21,667 - - 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 29 ก)) - - 49,291 20,823,751 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร  
   (หมำยเหตุ 29 ก)) 501,500 19,998 1,200,000 - 

รำยไดอ่ื้น (หมำยเหตุ 29 ก)) 2,849,742 601,425 613,482 1,895,652 

 4,270,409 1,306,183 3,538,431 23,476,983 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดรั้บจำกกำรยกหน้ี * - 32,022,637 - - 
รำยไดด้อกเบ้ีย (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,119,473 1,198,566 3,830,937 1,974,596 
ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 762,921 1,990,471 - 798 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 29 ก)) - - 131,399 24,363,934 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร      
   (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,115,446 1,310,794 3,600,000 - 

รำยไดอ่ื้น (หมำยเหตุ 29 ก)) 7,573,196 3,843,583 4,230,016 4,364,146 

 10,571,036 40,366,051 11,792,352 30,703,474 

 
* สืบเน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยบริหำรของบริษทัด ำเนินกำรเจรจำต่อรองเพ่ือขอลดหน้ีค่ำป้ำยโฆษณำซ่ึง บริษทั 
สแพลช เอสเตท จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั”) ไดซ้ื้อจำกผูข้ำยบุคคลธรรมดำรำยหน่ึง บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั 
ไดส่้งหนงัสือขอใหผู้ข้ำยลดหน้ีค่ำป้ำยโฆษณำใหจ้ ำนวน 19.88 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทั ไลฟ์ ทีวี จ  ำกดั ไดรั้บหนังสือยืนยนัจำก
บริษทัคู่คำ้แห่งหน่ึงวำ่ไม่มีภำระหน้ีสินใดๆ กบับริษทัดงักล่ำวดงันั้น บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั จึงท ำกำรกลบัรำยกำร ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยท่ีเคย
ตั้งไวใ้นอดีตเป็นรำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีจ ำนวน 12.14 ลำ้นบำท 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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27 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปี 
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวำ่งกำล พ.ศ. 2558 คืออตัรำร้อยละ 20 ต่อปี) 
 
รำยกำรกระทบยอดภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย
รำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี (3,838,215) (1,006,833) - - 
   ส ำหรับงวด     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว  1,007,780 (589,135) 53,121 (74,178) 

ภำษีเงินได ้ (2,830,435) (1,595,968) 53,121 (74,178) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี     
   ส ำหรับงวด (7,527,307) (16,529,790) - - 
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว     

   (หมำยเหตุ 18) (9,473,963) (3,553,440) 615,182 (4,624,419) 

ภำษีเงินได ้ (17,001,270) (20,083,230) 615,182 (4,624,419) 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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28 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น 
 
28.1 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น 

 
(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำร(ขำดทุน)ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด     
   วันที่ 30 กนัยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) (9,885,470) 18,817,999 (8,913,305) (10,855,977) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 7,713,720,815 6,175,197,164 7,713,720,815 6,175,197,164 

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.001) 0.003 (0.001) (0.002) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด     
   วันที่ 30 กนัยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บำท) (60,428,670) 27,706,181 (16,813,809) (51,877,644) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 7,616,324,427 6,153,250,972 7,616,324,427 6,153,250,972 

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.008) 0.005 (0.002) (0.008) 

 
28.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 
(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงงวด
ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด  
กลุ่มบริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดคือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญั (หมำยเหตุ 25) บริษทัค ำนวณจ ำนวน
หุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุ ติธรรมซ่ึง ข้ึนอยู่กับมูลค่ำ ท่ี เ ป็นตัวเ งินของรำคำตำมสิทธิ ซ้ือหุ้น 
ท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุน้ (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงงวดสำมเดือน) กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึน
เพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณ(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
โดยไม่มีกำรปรับปรุง(ขำดทุน)ก ำไรแต่อยำ่งใด 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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28 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

28.2 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด     
   วันที่ 30 กนัยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรท่ีเป็นของ     

   บริษทัใหญ่ (บำท) (9,885,470) 18,817,999 (8,913,305) (10,855,977) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ (หุน้) 7,713,720,815 6,175,197,164 7,713,720,815 6,175,197,164 

กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หุน้) 205,305,581 718,255,626 205,305,581 718,255,626 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 7,919,026,396 6,893,452,790 7,919,026,396 6,893,452,790 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) (0.001) 0.003 (0.001) (0.002) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด     
   วันที่ 30 กนัยำยน     
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรท่ีเป็นของ     

   บริษทัใหญ่ (บำท) (60,428,670) 27,706,181 (16,813,809) (51,877,644) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ (หุน้) 7,616,324,427 6,153,250,972 7,616,324,427 6,153,250,972 

กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หุน้) 204,678,736 718,255,626 204,678,736 718,255,626 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 7,821,003,163 6,871,506,598 7,821,003,163 6,871,506,598 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) (0.008) 0.004 (0.002) (0.008) 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท  ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับบริษัท ผู ้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท  
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีส ำคญัเปิดเผยในหมำยเหตุ 10 และ หมำยเหตุ 11 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 
บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  
   (เดิมช่ือ บริษทั ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)) 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั 
 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)) จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
   ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)) 

บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)) จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
   ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)) 

บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั แอล เอส บี เซอร์วสิเซส จ ำกดั) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)) จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
   ก่อนจะเป็นยอ่ยของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
   ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)) 

บริษทั อำร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
   (เดิมช่ือ บริษทั ไลฟ์ เอสเตท จ ำกดั) 

บริษทัยอ่ย 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั สเตรกำ จ ำกดั(มหำชน) 
 

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

บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั  
   (เดิมช่ือ บริษทั แอลเอม็จี เอสเตท จ ำกดั) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  
   (เดิมช่ือ 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 เฮกซ์ จ  ำกดั ผำ่นกำรมีกรรมกำรร่วมกนัของบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย เทก็นิเคิล คอนซลัต้ิง จ  ำกดั ผำ่นสมำชิกในครอบครัวของกรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
บริษทั ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด ์รีซอร์สเซส จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน)  

   (เดิมช่ือ บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณ     
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - -       - 1,200,000 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - -       - 1,200,000 

 - -       - 2,400,000 
     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  - -       - 247,500 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร     
   (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 33,607 - 
   บริษทั อำร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 15,684 - 

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - -       - 20,823,751 

 

- -       49,291 20,823,751 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - -       1,155,912 -     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - -       179,226 179,731 
   บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั - -       183,438 200,270 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - -       13,574 13,611 

   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - -       15,082 15,123 

 - - 1,547,232 408,735 
     

รำยไดค่้ำใชพ้ื้นท่ีและบริกำร     
   (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 1,200,000 - 

     

รำยไดอ่ื้น (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 155,689 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั  - - 453,405 1,582,145 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 120,305 

 - - 453,405 1,858,139 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั  - - - 33,488,792 
     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 565,297 - 
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     

      จ  ำกดั - 1,405,957 - - 

 - 1,405,957 565,297 - 
     

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)     
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 400,000 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 1,200,000 

   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - - (1,513,737) 

 - - - 86,263 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั    
    ค่ำตอบแทนกรรมกำร 8,265,300 6,334,000 990,000 2,848,000 

   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 3,117,000 2,265,000 2,217,000 2,265,000 

   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 74,550 43,102 22,080 43,102 

 11,456,850 8,642,102 3,229,080 5,156,102 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 

48 

29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำช่องสัญญำณ     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - - 1,641,305 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 4,000,000 

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

 - -       - 8,641,305 
     

รำยไดจ้ำกส่ือรำยกำรโทรทศัน์     
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั - - - 529,791 

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 528,355 - 

 - - 528,355 529,791 
     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำ     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - - 6,393,900 
     

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร     
   (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 98,163 - 
   บริษทั อำร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั - - 33,236 - 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั - - - 1,017,192 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 909,524 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 527,696 

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - - 21,909,522 

 - - 131,399 24,363,934 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 

ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

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

รำยไดด้อกเบ้ีย (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - - 1,893,393 - 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 533,783 522,337 
   บริษทั สกินิก กรุ๊ป จ ำกดั  - 237,172 - - 
   บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั - - 561,450 689,603 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 40,426 40,389 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 44,918 34,534 

 - 237,172 3,073,970 1,286,863 
     

รำยไดค่้ำใชพ้ื้นและบริกำร     
   (หมำยเหตุ 26)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 3,600,000 - 
     

รำยไดอ่ื้น (หมำยเหตุ 26)     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 432,615 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 1,712,923 1,771,038 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 242,541 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั - - - 1,773,496 
 - - 1,712,923 4,219,690 

     

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร     
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - - 1,909,000 
   บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั - - - 1,700,000 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 1,188,387 40,620,154 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั - - - 6,000,000 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - - 932,120 
 - - 1,188,387 51,161,274 

     



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 
ก) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 1,580,964 169,417 
   บริษทั เอเชีย เทก็นิคเคิล คอนซลัต้ิง     
      จ  ำกดั - 4,465,310 - - 

 - 4,465,310 1,580,964 169,417 
     

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

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)     
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - (36,381) 2,457,862 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - (52,840) 7,166,929 
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - (8,078,969) (3,088,751) 

 - - (8,168,190) 6,536,040 

     
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั     
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 12,072,332 12,819,000 2,807,032 4,167,000 
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 9,363,333 6,040,827 6,663,333 5,860,827 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 223,650 129,308 66,240 129,308 

 21,659,315 18,989,135 9,536,605 10,157,135 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี  

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ 6)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - -     5,393,080 14,037,577 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  - - - 14,807,685 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 28,248,000 28,248,000 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - -     10,058,000 10,100,800 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั (มหำชน) - - 566,876 566,877 

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

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

     
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 6)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - - 172,614 67,579 
   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  - - 16,162,560 5,222,053 
   บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั - - 521,113 521,113 
   บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั - - 888,686 888,686 
   บริษทั สแพลช สตูดิโอ จ ำกดั  - - 1,928,136 1,928,136 

   บริษทั อำร์ไจล ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  - - 7,102 1,229 

 - - 19,680,211 8,628,796 

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

 - - 18,362,642 7,262,005 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษัทและบริษัทกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (หมำยเหตุ 6)     
   บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั - -     3,578,952 3,578,952 

   บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - - 1,893,393 - 

  - 5,472,345 3,578,952 

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

 - - 1,893,393 - 

     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (หมำยเหตุ 20)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)  - - - 2,263,554 

     
เจำ้หน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 20)     

   บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) - - 224,151 10,033,540 

 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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29 รำยกำรกบักจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัร่วมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 วันที่ 1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง วันที่ 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั 71,301,000 - - 71,301,000 
บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั 5,400,000 - - 5,400,000 

บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั 6,000,000 - - 6,000,000 
บริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) - 80,000,000 - 80,000,000 

บริษทั สแพลช เอสเตท จ ำกดั 76,998,250 - 5,000,000 71,998,250 

 159,699,250 80,000,000 5,000,000 234,699,250 
     

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     
 บริษทั ไลฟ์ ทีว ีจ  ำกดั (71,301,000) - - (71,301,000) 
 บริษทั ป๊อป ทีว ีจ  ำกดั (5,400,000) - - (5,400,000) 

 บริษทั ไทยไชโย ทีว ีจ  ำกดั (6,000,000) - - (6,000,000) 

 (82,701,000) - - (82,701,000) 

 76,998,250   151,998,250 

 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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30 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บำงส่วน) ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน (บำท) 

 ธุรกจิส่ือรำยกำรโทรทศัน์ ธุรกจิให้เช่ำพืน้ทีโ่ฆษณำ 
ธุรกจิบริกำรจัดกำร

ช่องสัญญำณ ธุรกจิบริกำรจัดกจิกรรม ธุรกจิงำนก่อสร้ำง รวม 

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

รำยได ้ 9,938,228 21,291,798 60,960,612 60,916,565 64,045,000 85,575,000 723,249,972 84,344,365 92,617,120 210,583,226 950,810,932 462,710,954 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (4,234,437) (22,539,790) (38,647,627) (49,196,102) (69,508,369) (72,423,830) (645,880,078) (76,914,474) (117,195,284) (149,276,897) (875,465,795) (370,351,093) 

ก ำไรขั้นตน้ 5,703,791 (1,247,992) 22,312,985 11,720,463 (5,463,369) 13,151,170 77,369,894 7,429,891 (24,578,164) 61,306,329 75,345,137 92,359,861 

ก ำไรจำกกำรซ้ือกิจกำร           - 46,498,755 
รำยไดอ่ื้น           10,571,036 40,366,051 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร           (8,928,063) (9,273,469) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร           (154,950,386) (97,722,146) 
หน้ีสงสยัจะสูญ           27,204,334 (6,365,117) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             
   - ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์           (1,587,807) (4,683) 
   - ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์             
        (กลบัรำยกำร)           8,961,086 - 
   - ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน                        (6,715) (656,150) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (4,296,812) (8,200,308) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม           - 16,674,170 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้           (47,688,190) 73,676,964 
ภำษีเงินได ้           (17,001,270) (20,083,230) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด           (64,689,460) 53,593,734 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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31 ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภำระผูกพนัตำมสัญญำและหน้ีสิน 
ท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

 
31.1 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 17,145,982 6,392,099 3,600,000 2,230,769 
1 - 5 ปี 36,563,111 12,540,415 14,250,000 6,634,616 

5 ปีข้ึนไป 31,351,521 - 26,250,000 - 

 85,060,614 18,932,514 44,100,000 8,865,385 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

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

 สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในปีส้ินสุด บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 21,637,645 5,314,100 3,775,200 426,500 
1 - 5 ปี 41,079,862 10,197,600 15,005,900 - 

5 ปีข้ึนไป 35,881,797 - 29,100,000 - 

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

 
31.2 บริษทัมีภำระผกูพนัจำกสัญญำบริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมซ่ึงจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลงในสัญญำถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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32 หนี้สินที่อำจเกดิขึน้ 
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงพร้อมทั้งหน่วยงำนของรัฐกบัพวกรวม 8 คนไดถู้กฟ้องร้องจำกโจทก์ โดยบริษทัย่อยเป็นผูถู้กฟ้องร้องคดีท่ี 8  
ต่อศำลปกครองกลำง จ ำนวนรวม 4 คดี กรณีเรียกค่ำเสียหำยของท่ีดิน และท ำให้ขำดรำยได ้จ ำนวน 87.49 ลำ้นบำท โดยศำลออก
หมำยแจง้ก ำหนดนดั เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559  และเม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยในฐำนะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 8 ได้
ยืน่ค  ำใหก้ำรแกค้  ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
เม่ือวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กคู่คำ้เสนอขอ้พิพำทเพ่ือใหส้ถำบนัอนุญำโตตุลำกำรในประเทศสิงคโปร์
ตดัสินช้ีขำด ในกรณีผิดสัญญำซ้ือขำยส่ือโฆษณำ พร้อมทั้ งเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นเงิน จ ำนวน 1.21 ลำ้นปอนด์  โดยเม่ือวนัท่ี        
28 ตุลำคม 2559 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  ำใหก้ำรเพ่ือแกค้  ำฟ้องดงักล่ำว พร้อมกบัฟ้องแยง้เพ่ือเรียกร้องค่ำเสียหำยในกรณีท่ีคู่คำ้ผิดสัญญำ 
จนท ำให้บริษทัย่อยไดรั้บควำมเสียหำย เป็นเงิน จ ำนวน 1.30 ลำ้นปอนด ์  ปัจจุบนัขอ้พิพำทดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรทำง
อนุญำโตตุลำกำร 
 

33 กำรซ้ือธุรกจิ  
 
เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) ซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมจำก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 52.63 ของหุน้สำมญั ท ำใหบ้ริษทัมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษทัจ่ำยช ำระเป็นเงิน
สด เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท และมีก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจ จ ำนวน 1.01 ล้ำนบำท รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ต่อมำเม่ือวนัท่ี  
24 กนัยำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียเพ่ิมอีกร้อยละ 31.58 บริษทัจึงมีส่วนไดเ้สียเพ่ิมเป็นร้อยละ 84.21 โดยกำรช ำระเป็น
เงินสดจ ำนวน 96 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัท สเตรกำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ก ำไรจำกกำรซ้ือส่วนได้เสีย 
เป็นจ ำนวน 45,990,717 บำท จึงรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  
 
เม่ือวนัที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) ซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ของหุ้นสำมญัของบริษทั สปิน เวิร์ค 
จ ำกัด โดยช ำระเป็นเงินสดจ ำนวน 24 ลำ้นบำท และหุ้นของบริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 44,000,000 หุ้น คิดเป็น 
มลูค่ำยติุธรรม 48,395,112 บำท รวมเป็นค่ำตอบแทน 73,395,112 บำท ท ำให้บริษทั สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) มีควำมสำมำรถ
ควบคุมบริษัท สปิน เวิร์ค จ ำกัด ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัท สแพลช มีเดีย จ  ำกัด (มหำชน) ซ้ือส่วนได้เสีย 
ร้อยละ 99.99 ของหุ้นสำมญัของบริษทั มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั สปิน เวิร์ค จ ำกดั ผ่ำนกำร 
มีกรรมกำรร่วมกันและผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกัน โดยช ำระเป็นเงินสดจ ำนวน 1 ลำ้นบำท และมีควำมสำมำรถควบคุมบริษัท มีเดีย  
อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ำกดั ผลของกำรรวมธุรกิจของบริษทั สปิน เวร์ิค จ ำกดั และบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ำกดั ท  ำใหบ้ริษทัมีก ำไรจำก
กำรซ้ือรวม 45,484,030 บำท 
 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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33 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั สปิน เวิร์ค จ ำกัด และบริษทั 
มีเดีย อีเวนท ์จ ำกดั กบัจ ำนวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมำซ่ึงรับรู้ ณ วนัที่กิจกำรมีอ  ำนำจควบคุม  
 

 
บริษัท สเตรกำ 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท สปิน เวิร์ค 
จ ำกดั และบริษัท 

มีเดยี อเีวนท์ 
ดไีซน์ จ ำกัด รวม 

 บำท บำท บำท 

ส่ิงตอบแทนที่จ่ำย ณ วันที่ซ้ือ    

เงินสด 40,000,000 25,000,000 65,000,000 
เงินลงทุนร้อยละ 40 ของบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) 183,482,981 - 183,482,981 

ตรำสำรทุนของบริษทัยอ่ย (หุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 44 ลำ้นหุน้) - 48,395,112 48,395,112 

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

มูลค่ำท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส ำหรับสินทรัพย์ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 44,710,153  41,705,798 86,415,951 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 352,242,508  305,949,857  658,192,365 
สินคำ้คงเหลือ 11,094,958  - 11,094,958  
เงินฝำกติดภำระค ้ำประกนั 9,525,000  -  9,525,000  
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,697,626  4,733,793  7,431,419  
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) 418,463,110     5,183,679    423,646,789  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 256,678 828,691 1,085,369 
ควำมสัมพนัธ์ลูกคำ้ -    86,614,945 86,614,945 
สินทรัพยอ่ื์น 1,397,800 760,031 2,157,831 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน (10,000,000) - (10,000,000) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (121,359,384) (234,785,984) (356,145,368) 
ภำษีมลูค่ำเพ่ิมและภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (31,218,891) (2,650,675) (33,869,566) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,863,202) (9,149,478) (11,012,680) 
เงินกูย้มื (57,039,085 ) - (57,039,085) 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน (180,448,337) (2,037,732) (182,486,069) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,177,315) - (4,177,315) 

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

สินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุได้สุทธิ 426,558,439 197,122,771 623,681,210 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 202,060,733  78,243,630  280,304,363  

ก ำไรจำกกำรซ้ือกจิกำร (1,014,725) (45,484,030) (46,498,755) 



บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  
   (เดมิช่ือ “บริษัท ไลฟ์ อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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33 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมระหว่ำงกำลไดร้วมรำยไดจ้  ำนวน 288.75 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธิจ ำนวน 32.14 ลำ้นบำท ตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัมีกำรควบคุมบริษทั สเตรกำ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั สปิน เวิร์ค จ ำกดัและบริษทั มีเดีย อีเวนท ์ดีไซน์ จ  ำกดั ไวแ้ลว้ จนถึงวนัท่ี 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
เพ่ิมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ. 2559 บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) ไดท้  ำกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ (TRITN-W2) จ ำนวน 94,776,500 หน่วย แปลงเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 99,230,995 หุน้ (หมำยเหตุ 25) 
 
 


