
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2557 

 



 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                 

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง   

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน     

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ

จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการ

แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพือ่ใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกีย่วกับจํานวนเงินและ   

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึง่รวมถึง        

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก  

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ

การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่วรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กบัสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกิจการ   

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม                  
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงนิขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและ                  

กระแสเงนิสด สาํหรับปสิน้สุดวันเดียวกนัของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย             

และเฉพาะของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน             

การรายงานทางการเงิน 

ศุภชัย ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2558 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 598,067,921       875,481,876       447,025,252       631,259,833       
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 400,070,000       1,401,501,274    400,000,000       1,401,501,274    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 8 577,613,242       416,091,428       585,355,837       506,212,407       
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 6 -                         -                         1,496,740,909    105,513,698       
สินคาคงเหลือ 9 7,738,256           6,675,411           -                         -                         
คาใชจายลวงหนา 54,319,282         24,021,781         15,646,467         11,027,043         
ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนดชําระ 21,450,139         17,397,073         4,744,192           7,568,183           
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,659,258,840    2,741,168,843    2,949,512,657    2,663,082,438    
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 138,765              293,740              97,851                -                         
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                         -                         575,996,072       469,289,187       
ท่ีดินและอุปกรณ 11 503,823,253       220,333,611       73,186,598         69,970,979         
สินทรัพยไมมีตัวตน 12 1,222,229,790    322,601,536       22,327,634         19,992,978         
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 13 2,147,878,810    39,000,000         -                         -                         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 142,404,514       21,767,666         1,361,041           1,604,078           
สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 29,119,886         41,055,663         6,694,143           16,524,995         
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,045,595,018    645,052,216       679,663,339       577,382,217       
รวมสินทรัพย 5,704,853,858    3,386,221,059    3,629,175,996    3,240,464,655    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 14 367,101,751       206,988,998       201,548,462       206,642,646       
สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 13 301,000,000       -                         -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 16 13,067,344         16,829,655         770,498              3,960,055           
ภาษีเงินไดคางจาย 17,397,375         318,924              17,397,375         -                         
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 28,490,456         22,773,883         14,688,033         12,523,833         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,522,762           1,998,604           352,103              1,477,306           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 733,579,688       248,910,064       234,756,471       224,603,840       
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 403,390,000       -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 13 1,572,000,000    -                         -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 16 5,698,051           14,645,015         68,962                832,066              
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 21,504,374         23,992,585         10,426,825         13,796,387         
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 6,146,995           5,738,642           -                         -                         
รวมหน้ีสนิไมหมุนเวียน 2,008,739,420    44,376,242         10,495,787         14,628,453         
รวมหน้ีสิน 2,742,319,108    293,286,306       245,252,258       239,232,293       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน 
         (2556: หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 462,000,000       140,000,000       462,000,000       140,000,000       
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน 
         (2556: หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 307,999,998       140,000,000       307,999,998       140,000,000       
เงินรับลวงหนาคาหุน 19 302,958              -                         302,958              -                         
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,698,945,842    2,698,945,842    2,698,945,842    2,698,945,842    
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 41,591,817         14,000,000         41,591,817         14,000,000         
  ยังไมไดจัดสรร 67,528,021         392,254,201       335,083,123       148,286,520       
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (153,833,886)     (152,265,290)     -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 2,962,534,750    3,092,934,753    3,383,923,738    3,001,232,362    
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,704,853,858    3,386,221,059    3,629,175,996    3,240,464,655    

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและใหบริการ 1,526,312,845     1,407,385,912     1,278,394,590     1,284,847,697     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 10 -                          -                          331,187,580        348,786,920        

รายไดอื่น 77,113,889          90,578,512          139,007,472        123,565,315        

รวมรายได 1,603,426,734     1,497,964,424     1,748,589,642     1,757,199,932     

คาใชจาย

ตนทุนขายและใหบริการ 1,025,408,782     581,810,151        869,281,386        895,049,444        

คาใชจายในการขายและบริการ 181,552,514        101,044,956        50,091,432          70,492,475          

คาใชจายในการบริหาร 406,612,571        272,348,945        220,920,769        181,895,234        

รวมคาใชจาย 1,613,573,867     955,204,052        1,140,293,587     1,147,437,153     

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (10,147,133)        542,760,372        608,296,055        609,762,779        

คาใชจายทางการเงิน (15,421,811)        (2,565,404)          (149,962)             (1,603,906)          

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (25,568,944)        540,194,968        608,146,093        608,158,873        

ภาษีเงินได 22 64,456,262          (39,078,251)        (56,309,748)        (50,943,265)        

กําไรสําหรับป 38,887,318          501,116,717        551,836,345        557,215,608        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

    ที่เปนเงินตราตางประเทศ (1,568,596)          424,500               -                          -                          

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัย 6,909,438            -                          5,188,715            -                          

ผลกระทบภาษีเงินได (1,332,222)          -                          (1,037,743)          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 4,008,620            424,500               4,150,972            -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 42,895,938          501,541,217        555,987,317        557,215,608        

กําไรตอหุน 24

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.01                    0.18                    0.18                    0.20                    

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.01                    0.18                    0.17                    0.20                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (25,568,944)        540,194,968        608,146,093        608,158,873        

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคา 55,654,792          36,716,102          21,975,019          19,566,362          

   คาตัดจําหนาย 145,351,415        22,710,579          2,653,523            2,265,589            

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 103,121,190        -                          -                          -                          

   หนี้สงสัยจะสูญ 531,289               645,227               114,670               363,276               

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (กลับรายการ) (1,217,302)          2,551,481            -                          -                          

   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          (331,187,580)      (348,786,920)      

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ (86,276)               (255,687)             (1,890)                 11,290                

   ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 6,962,917            296,186               -                          -                          

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (3,622)                 7,168                  (2,011,210)          (164,881)             

   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,841,382            3,225,086            2,062,025            1,208,262            

   ดอกเบี้ยรับ (26,607,126)        (37,087,182)        (54,883,229)        (38,650,565)        

   คาใชจายดอกเบี้ย 15,421,811          2,565,404            149,962               1,603,906            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 279,401,526        571,569,332        247,017,383        245,575,192        

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (171,619,223)      (14,203,232)        (54,295,582)        (18,215,862)        

   สินคาคงเหลือ 154,457               (3,436,577)          -                          -                          

   คาใชจายลวงหนา (30,297,501)        (13,740,081)        (4,619,424)          (5,043,606)          

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 19,908,380          (48,367,850)        9,848,536            1,791,027            

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 90,496,249          (2,205,106)          (4,699,733)          (120,278,887)      

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,524,158            (2,842,128)          (1,125,203)          (376,496)             

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 192,568,046        486,774,358        192,125,977        103,451,368        

   จายภาษีเงินได (58,999,816)        (72,527,407)        (50,725,971)        (64,631,177)        

   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 11,001,208          4,092,196            11,001,208          -                          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 144,569,438        418,339,147        152,401,214        38,820,191          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 42,192,778          19,836,155          41,187,539          20,471,680          

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,001,431,274     (1,401,501,274)   1,001,501,274     (1,401,501,274)   

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                          -                          (1,389,219,623)   (86,454,145)        

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 154,975               (5,368)                 (97,851)               -                          

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                          -                          (106,706,885)      (388,895,552)      

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                          -                          322,387,910        384,185,773        

ซื้อที่ดินและอุปกรณ (326,960,301)      (107,840,291)      (22,942,391)        (13,474,512)        

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 45,025                259,055               45,021                686,057               

ซิ้อสินทรัพยไมมีตัวตน (993,192,193)      (249,168,048)      (4,988,179)          (9,537,822)          

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (339,000,000)      -                          -                          -                          

เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (615,328,442)      (1,738,419,771)   (158,833,185)      (1,494,519,795)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (15,421,811)        (2,565,404)          (149,962)             (3,662,267)          

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยลดลง -                          -                          -                          (73,000,000)        

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,390,000        -                          -                          -                          

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (19,354,557)        (20,597,890)        (3,952,661)          (9,308,977)          

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                          2,720,345,842     -                          2,720,345,842     

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (173,699,987)      (584,955,550)      (173,699,987)      (584,955,550)      

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 194,913,645        2,112,226,998     (177,802,610)      2,049,419,048     

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,568,596)          424,500               -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (277,413,955)      792,570,874        (184,234,581)      593,719,444        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 875,481,876        82,911,002          631,259,833        37,540,389          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 598,067,921        875,481,876        447,025,252        631,259,833        

-                          -                          -                          -                          

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 12,142,882          25,010,190          2,291,378            1,433,879            

   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 58,750,393          1,281,100            -                          -                          

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย 1,873,000,000     -                          -                          -                          

   หุนปนผล 167,999,998        -                          167,999,998        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หนวย: บาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน งบการเงินที่เปน ภายใตการควบคุม อื่นของ สวนของ
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ เดียวกัน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 115,500,000          -                            3,100,000              14,000,000            476,334,509          (324,623)               (152,365,167)         (152,689,790)         456,244,719          
กําไรสําหรับป -                            -                            -                            -                            501,116,717          -                            -                            -                            501,116,717          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                            -                            -                            -                            -                            424,500                 -                            424,500                 424,500                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                            -                            501,116,717          424,500                 -                            424,500                 501,541,217          
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                            -                            -                            -                            (585,197,025)         -                            -                            -                            (585,197,025)         
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18) 24,500,000            -                            2,695,845,842       -                            -                            -                            -                            -                            2,720,345,842       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 140,000,000          -                            2,698,945,842       14,000,000            392,254,201          99,877                  (152,365,167)         (152,265,290)         3,092,934,753       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 140,000,000          -                            2,698,945,842       14,000,000            392,254,201          99,877                  (152,365,167)         (152,265,290)         3,092,934,753       
กําไรสําหรับป -                            -                            -                            -                            38,887,318            -                            -                            -                            38,887,318            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                            -                            -                            -                            5,577,216              (1,568,596)            -                            (1,568,596)             4,008,620              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                            -                            44,464,534            (1,568,596)            -                            (1,568,596)             42,895,938            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) 167,999,998          -                            -                            -                            (341,598,897)         -                            -                            -                            (173,598,899)         
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                            -                            -                            27,591,817            (27,591,817)           -                            -                            -                            -                            
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 19) -                            302,958                 -                            -                            -                            -                            -                            302,958                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 307,999,998          302,958                 2,698,945,842       41,591,817            67,528,021            (1,468,719)            (152,365,167)         (153,833,886)         2,962,534,750       

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 115,500,000            -                               3,100,000                14,000,000              176,267,937            308,867,937            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                               -                               -                               557,215,608            557,215,608            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                               -                               -                               -                               (585,197,025)           (585,197,025)           
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18) 24,500,000              -                               2,695,845,842         -                               -                               2,720,345,842         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 140,000,000          -                             2,698,945,842        14,000,000            148,286,520          3,001,232,362        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 140,000,000            -                               2,698,945,842         14,000,000              148,286,520            3,001,232,362         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                               -                               -                               555,987,317            555,987,317            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) 167,999,998            -                               -                               -                               (341,598,897)           (173,598,899)           
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
     สํารองตามกฎหมาย -                               -                               -                               27,591,817              (27,591,817)             -                               
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 19) -                               302,958                   -                               -                               -                               302,958                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 307,999,998          302,958                 2,698,945,842        41,591,817            335,083,123          3,383,923,738        

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯคือ นายพิชญ โพธารามิก ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ      

อยูที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชัน่แนล ทาวเวอร ชั้น 16 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังน้ี 

ก) ธุรกิจสื ่อและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื ่อนที ่ ธุรกิจสื ่อ

อินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และธุรกิจสื่อทีวี 

ข) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับทีบ่ริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

“บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2557 

 

2556 

  รอยละ รอยละ 

 ถือหุนโดยบริษัทฯ    

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด ผลิต จําหนายและบริการขอมูล สาระบันเทิง นิตยสาร

บันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง ภาพยนตร เพลง   

สื่อบันเทิงอื่น ๆ 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด ใหบริการจัดหาหองพักโรงแรม ทัวรและเปนตัวแทน

จําหนายต๋ัวโดยสาร รวมถึงผลิตและใหบริการขอมูล 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ผลิต รับจางผลิต รายการสื่อโทรทัศน และสือ่อื่น ๆ 

รวมทั้งใหบริการขอมูลสาระบันเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด ผลิต รับจางผลิต และใหบริการซอฟตแวรประเภท 

Enterprise software และ Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ผลิต จําหนายและบริการ ขอมูลสาระบันเทิง          

รวมถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิง

ผานสื่อทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ไทย 100 - 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ไทย 100 - 

Mono Technology Korea Corporation ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ เกาหล ี 100 100 

PT Mono Technology Indonesia ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ อินโดนีเซีย 99 99 

(อีกรอยละ 1 ถอืโดยบริษัท โมโน           

เจนเนอเรชั่น จํากัด) 

    

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ เวียดนาม 100 100 

Mono Technology Hong Kong Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ ฮองกง 100 100 

 ถือหุนโดยบริษัทยอย    

บริษัท โมโน ฟลม จํากัด 

(ถือหุนโดย บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น 

จํากัด รอยละ 100) 

ผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร          

รายการโทรทัศน รวมถึงใหบริการขอมูลสาระบันเทิง 

ไทย - - 

บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด 

(ถือหุนโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น 

จํากัด รอยละ 100) 

จัดการแขงขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน

กีฬาทุกประเภทรวมถึงจัดการทีมกีฬา และจัดต้ัง

สโมสรกีฬา 

ไทย - - 

บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด 

(ถือหุนโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น 

จํากัด รอยละ 100) 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน 

ไทย - - 
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้แตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน

การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) สินทรัพยและหนีส้ินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดย

ใชอัตราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน

รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุน   

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก   

งบการเงนิรวมน้ีแลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี

ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่เริม่มีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคตมี

รายละเอียดดังน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษเีงนิได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ตางประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสยีในการรวมคา 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธรุกจิ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สนิทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ

รุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี

เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึง่โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน มาตรฐาน          

การรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี ้
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก        

ซึง่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครัง้นี้สวนใหญเปน      

การปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน                  

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชือ่วาโดยสวนใหญไมมีการเปลี ่ยนแปลงในหลักการสําคัญ                 

อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิที่มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึง่ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11 การรวมการงาน 

ฉบับที่ 12  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
ฉบับที่ 13  การวัดมูลคายุติธรรม 

จากการประเมินเบื้องตน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขางตนจะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตองบการเงนิของบริษทัฯและบริษทัยอย 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่ีนัยสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดจากการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลือ่นที่ รายไดจากการโฆษณาและบริการอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจอินเทอรเน็ตและธุรกิจทีวีรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบีย้รับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ที ่ม ี      

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดใน

การเบิกใช 

4.3 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึก      

คาเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที ่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได           

ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 แผนซีดี แผนวีซีดี แผนดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงดวยราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิทีจ่ะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 นิตยสารและหนังสือแสดงดวยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับแลวแตราคาใดจะ      

ตํ่ากวา 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที ่แสดงอยู ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อ            

การดอยคา (ถามี) บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

4.6 ท่ีดิน และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผือ่การดอยคา

ของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังน้ี 

  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา  - 3, 5, 10 ป 

  อุปกรณ เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน - 3 - 5 ป 

  คอมพวิเตอรและอุปกรณ  - 3 - 5 ป 

  ยานพาหนะ  - 5 ป 

คาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับทีด่นิและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง 
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บริษัทฯและบริษทัยอยจะตัดรายการที่ดินและอุปกรณออกจากบญัชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได

รับประโยชนเชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรู

ในสวนของกาํไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษทัยอยตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

(ถามี)  

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนทีม่ีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอด

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนัน้ และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี

ขอบงชีว้าสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ

วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจาย

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

            

  ตนทุนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 15 ป 

อายุการใหประโยชน 

  ตนทนุเว็บไซต 10 ป 

  ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลงและวิดีโอ 5 ป หรือตามอายสุญัญา 

  ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 3, 5 ป หรือตามอายสุญัญา 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร 3, 5, 20 ป 

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแต

จะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสด บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ีอํานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู

ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่ีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม

ซึง่ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน

ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

 สญัญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทีเ่ชาหรือ

มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที ่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม               

สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนีส้ินระยะยาว สวนดอกเบีย้จายจะบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยทีไ่ดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสือ่มราคาตลอด

อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

 สัญญาเชาอาคารและอุปกรณทีค่วามเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.10 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช

ในการดําเนินงานของแตละกจิการน้ัน 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทีเ่กิดรายการ สินทรัพย

และหนีส้ินทีเ่ปนตัวเงินซึง่อยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลีย่น         

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของ

บริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน

จากการดอยคาเมือ่มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่าํกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน 

ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการ

ใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 
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4.12 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินทีพ่นักงานจาย

สะสมและเงินทีบ่ริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได

แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

สําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี

คิดลดแตละหนวยที ่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เชี ่ยวชาญอิสระไดทําการ

ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 หนีส้ินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตทีย่ังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนีส้ินไวในบัญชีเมือ่ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดขึน้แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากร   

เชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปลื้องภาระผูกพันนัน้ และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระ

ผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  
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4.14 ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนทีค่าดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี            

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชัว่คราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกีย่วของนั้น 

โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั ่วคราวที ่ตองเสียภาษี           

ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชัว่คราวที่ใชหักภาษี รวมทั้ง           

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาทีม่ีความเปนไปไดคอนขางแนทีบ่ริษัทฯและบริษัทยอยจะมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไมไดใชน้ัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา   

บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด

หรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีทีเ่กิดขึน้

เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ               

การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล

กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่

เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 

 สญัญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได

ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอน

หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ   

ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี

ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

ท่ีดินและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสือ่มราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหาก

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพย

น้ัน 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที ่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ 

หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชัว่คราวที่ใชหักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการนีฝ้ายบริหารจําเปนตอง

ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด 

โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังน้ี 

ชื่อบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย กลุมบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50 

กลุมจัสมิน มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกนั 

บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจทีส่ําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 44 32 ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ืน 1 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1 1 ราคาตามสัญญา 

คาเชาและคาบริการจาย 65 53 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 22 18 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

ซื้ออุปกรณ - 1 ราคาตลาด 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย   

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    

รายไดจากการขายและการบริการ 5 4 ราคาตามสัญญา 

เงินปนผลรับ 331 349 ตามมติที่ประชุมของบริษัทยอย 

ดอกเบี้ยรับ 29 2 รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 48 43 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

สวนแบงรายไดคาบริการ 467 576 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 11 21 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายอ่ืน 10 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

ดอกเบี้ยจาย - 1 รอยละ 3 ตอป 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 17 15 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 1 ราคาตามสัญญา 

คาเชาและคาบริการจาย 46 43 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 20 16 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่          

ตกลงรวมกัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกีย่วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)    

บริษัทยอย - - 10 6 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 15 18 8 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 15 18 18 13 



 

14 

 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ8)    

บริษัทยอย - - 139 92 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 139 92 

    

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)   

บริษัทยอย - - 92 83 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  - - 92 83 

     

 เงินมดัจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 7 8 6 5 

รวมเงินมัดจําและเงินประกนั - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7 8 6 5 

     

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ14)    

บริษัทยอย - - 78 81 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - 3 - 3 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 3 78 84 

     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 14)    

บริษัทยอย - - 14 5 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 15 14 9 8 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 15 14 23 13 
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ยอดคงเหลอืของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหว

ของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวางป  

 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 70 540 - 610 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 13 5 - 18 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด - 755 - 755 

บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด - 45 - 45 

PT Mono Technology Indonesia 10 1 - 11 

Mono Technology Korea Corporation 10 36 - 46 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 9 - 12 

 106 1,391 - 1,497 

 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานทีใ่หแก

กรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 46 ลานบาท (2556: 43 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 27 

ลานบาท (2556: 27 ลานบาท) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการทีเ่กี่ยวของกันตามทีก่ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 28.2 ก) 

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินฝากธนาคาร 389 774 238 530 

ต๋ัวแลกเงิน 209 101 209 101 

รวม 598 875 447 631 
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8. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 6) 15 18 18 13 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 270 193 156 158 

รายไดคางรับ 210 157 173 144 

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 6) - - 92 83 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 6) - - 139 92 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 91 56 11 19 

รวม 586 424 589 509 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (3) 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธ ิ 578 416 585 506 

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุลูกหนี้ทีค่งคางนับจากวันที่

ถงึกาํหนดชาํระดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 12 3 10 2 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 2 14 2 7 

มากกวา 3 - 6 เดือน - 1 - 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 1 2 

มากกวา 12 เดือน 1 - 5 1 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 15 18 18 13 
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(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 207 139 140 118 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 46 49 11 30 

มากกวา 3 - 6 เดือน 11 7 1 4 

มากกวา 6 - 12 เดือน 10 8 - 1 

มากกวา 12 เดือน 15 10 4 5 

 289 213 156 158 

หัก:  ประมาณการรับคืน (19) (20) - - 

 270 193 156 158 

หัก:  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (3) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - 

สุทธ ิ 262 185 152 155 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 277 203 170 168 

9. สินคาคงเหลือ 

    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให

เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

 2557 2556 2557 2556 2557 

สินคาสําเร็จรูป 

2556 

11 13 (6) (7) 5 6 

งานระหวางทํา 3 1 - - 3 1 

รวม 14 14 (6) (7) 8 7 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ชื่อบริษทั 

 

ทุนเรยีกชําระแลว ราคาทนุ 

เงินปนผลทีบ่รษิัทฯ 

รับระหวางป 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 132 132 52 52 - - 

บรษิทั โมโน ทราเวล จํากัด  20 20 9 9 - - 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากดั 8 8 8 8 331 349 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 320 320 320 320 - - 

บริษทั โมโน เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด  38 58 55 55 - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด - - - - - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - - - - 

PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - - 

Mono Technology Korea Corporation 18 18 18 18 - - 

Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 - 107 - - - 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 3 3 3 - - 

   576 469 331 349 

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท Mono Technology Hong 

Kong Ltd. เปนเงิน 107 ลานบาท (เรียกชําระแลวเต็มมูลคา) ซึง่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทยอยแหงน้ีดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ 

 ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญทัง้หมดของบริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด และบริษัท         

โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด เปนจํานวนเงินบริษัทละ 0.25 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุน   

จดทะเบียนของบริษัทดังกลาว)  

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีมติใหลดทุน

จดทะเบียนเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท เพื่อลางผลขาดทุนสะสม บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับ

กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาต่าํกวาราคาทุนของเงินลงทุนเปนจํานวน 

222 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวเนื่องจากผูบริหาร

ของบริษทัฯ เชือ่วาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร 
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11. ท่ีดิน และอุปกรณ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ

สวนปรับปรุง

ที่ดิน 

 

 

สวนปรับปรุง

สินทรัพยเชา 

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง

และเครื่องใช

สํานักงาน 

คอมพิวเตอร

และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย 

ระหวาง

ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2556 - 36 52 121 18 1 228 

ซื้อเพ่ิม - 3 10 39 1 79 132 

โอนเขา (ออก) - 5 - - - (5) - 

31 ธันวาคม 2556 - 44 62 160 19 75 360 

ซื้อเพ่ิม 2 15 77 46 6 194 340 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (1) - - - (1) 

โอนเขา (ออก) 242 11 1 11 - (265) - 

31 ธันวาคม 2557 244 70 139 217 25 4 699 

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - 7 22 68 7 - 104 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 4 9 21 2 - 36 

31 ธันวาคม 2556 - 11 31 89 9 - 140 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 6 18 29 3 - 56 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวน  

ทีจํ่าหนาย - 

 

- (1) - - - (1) 

31 ธันวาคม 2557 - 17 48 118 12 - 195 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2556  - 33 31 71 10 75 220 

31 ธันวาคม 2557 244 53 91 99 13 4 504 

คาเสื่อมราคาสําหรับป        

2556 (จํานวน 24 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 36 

2557 (จํานวน 38 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 56 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สวนปรับปรุง

สินทรัพยเชา 

อุปกรณ เครื่อง

ตกแตงและ

เครื่องใช

สํานักงาน 

คอมพิวเตอร

และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย 

ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2556 29 22 76 6 2 135 

ซื้อเพ่ิม 1 2 6 - 5 14 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1) - - - (1) 

โอนเขา (ออก) 5 - - - (5) - 

31 ธันวาคม 2556 35 23 82 6 2 148 

ซื้อเพ่ิม - 2 11 1 11 25 

โอนเขา (ออก) 1 1 11 - (13) - 

31 ธันวาคม 2557 36 26 104 7 - 173 

คาเสื่อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2556 3 6 48 1 - 58 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 4 4 11 1 - 20 

31 ธันวาคม 2556 7 10 59 2 - 78 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 4 5 12 1 - 22 

31 ธันวาคม 2557 11 15 71 3 - 100 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2556 28 13 23 4 2 70 

31 ธันวาคม 2557 25 11 33 4 - 73 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       

2556 (จํานวน 10 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 20 

2557 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 22 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช

งานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 73 ลานบาท 

(2556: 49 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 39 ลานบาท (2556: 19 ลานบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมาภายใต

สัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 26 ลานบาท (2556: 44 ลานบาท) และเฉพาะของ

บริษทัฯเปนจํานวน 4 ลานบาท (2556: 12 ลานบาท) 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต 

ลิขสิทธิ์

ภาพยนตร 

เพลง และวีดีโอ ลิขสิทธิ์อื่น 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

งาน 

ระหวางผลติ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2556 71 44 - 12 4 131 

ซื้อเพ่ิม - 10 16 - 224 250 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1) - - (2) (3) 

โอนเขา (ออก) - 85 6 - (91) - 

31 ธันวาคม 2556 71 138 22 12 135 378 

ซื้อเพ่ิม - 246 13 6 787 1,052 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1) - (6) (1) (8) 

โอนเขา (ออก) 12 334 76 30 (452) - 

31 ธันวาคม 2557 83 717 111 42 469 1,422 

คาตัดจําหนายสะสม       

1 มกราคม 2556 20 5 - 7 - 32 

คาตัดจําหนายสําหรับป - 20 1 1 - 22 

31 ธันวาคม 2556 20 25 1 8 - 54 

คาตัดจําหนายสําหรับป 4 126 11 4 - 145 

31 ธันวาคม 2557 24 151 12 12 - 199 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2556 1 1 - - 2 4 

ลดลงระหวางป - (1) - - (2) (3) 

31 ธันวาคม 2556 1 - - - - 1 

31 ธันวาคม 2557 1 - - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2556 50 113 21 4 135 323 

31 ธันวาคม 2557 58 566 99 30 469 1,222 

คาตัดจําหนายสําหรับป       

2556 (จํานวน 20 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 22 

2557 (จํานวน 141 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 145 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลิขสิทธิ์ 

เว็บไซต 

ลิขสิทธิ์

ภาพยนตร 

เพลง และวีดีโอ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

งาน 

ระหวางผลิต รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2556 11 6 3 - 20 

ซื้อเพ่ิม - 1 - 9 10 

โอนเขา (ออก) - 2 - (2) - 

31 ธันวาคม 2556 11 9 3 7 30 

ซื้อเพ่ิม - - - 4 4 

โอนเขา (ออก) - - 1 (1) - 

31 ธันวาคม 2557 11 9 4 10 34 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2556 4 1 2 - 7 

คาตัดจําหนายสําหรับป - 2 - - 2 

31 ธันวาคม 2556 4 3 2 - 9 

คาตัดจําหนายสําหรับป - 2 - - 2 

31 ธันวาคม 2557 4 5 2 - 11 

คาเผื่อการดอยคา      

31 ธันวาคม 2556 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2557 1 - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2556 6 6 1 7 20 

31 ธันวาคม 2557 6 4 2 10 22 

คาตัดจําหนายสําหรับป      

2556 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 2 

2557 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 2 
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13. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(หนวย: ลานบาท) 

ราคาทุน  

31 ธันวาคม 2556 - 

ซื้อเพิ่ม 2,251 

31 ธนัวาคม 2557 2,251 

คาตัดจําหนายสะสม  

31 ธันวาคม 2556 - 

คาตัดจําหนายสําหรับป 103 

31 ธนัวาคม 2557 103 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

31 ธนัวาคม 2556 - 

31 ธนัวาคม 2557 2,148 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บรอดคาซท”) เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลืน่ความถี่เพื่อให

บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทัว่ไปแบบความคมชัด

ปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (“กสทช.”) โดยบรอดคาซทจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 2,250 ลาน

บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแยกชําระ ดังน้ี  

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นต่ําจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่ 

กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที เ่กินกวาราคาขัน้ต่าํจํานวน 1,870 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด          

ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 15 ป นับจากวันทีไ่ดรับอนุญาต (วันที ่25 เมษายน 2557) บรอดคาซทไดชําระเงิน

ประมูลคลืน่ความถี่งวดที่หนึ่งจํานวนรอยละหาสิบของราคาประมูลในสวนของราคาขั้นต่าํและจํานวน      

รอยละสิบในสวนที่เกินกวาราคาขั้นต่ําและภาษีมูลคาเพิ่มรวมเปนเงินทั้งสิ้น 365 ลานบาท (สุทธิจากเงิน

ประกันการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 38 ลานบาท) พรอมวางหนังสือค้ําประกันจาก

ธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงินในสวนที่เหลือใหกับ กสทช. แลวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 บรอดคาซท

ไดบันทึกคาประมูลสวนที่เหลือจํานวน 1,873 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ ่ม) เปนตนทุนการไดรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจายในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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นอกจากนี้ บรอดคาซทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอืน่ และนําสงเงินรายปเขากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตาม

ประกาศ กสทช. 

เพือ่เปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต เมือ่วันที่ 17 มกราคม 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญา

เชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. ตัง้แตวันที ่17 

มกราคม 2557 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซทตองจายคาใชบริการโครงขายเปนรายเดือน

ตามที่ระบุไวในสัญญา 

14. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 6) - 3 78 84 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 172 100 81 68 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 6) 15 14 23 13 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 56 41 12 23 

คาใชจายคางจาย 49 38 3 16 

เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 75 11 5 3 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 367 207 202 207 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ในป 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 1,350 ลานบาท 

เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบีย้ในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมขั้นต่าํ และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนราย

ไตรมาสจํานวน 24 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2560 และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมด

ภายในวันที่ 30 มถินุายน 2566 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทฯ และภายใตสัญญาใหสินเชื่อดังกลาวได

ระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไว บางประการ เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตามอัตราที่กําหนด

ในสญัญา และการรักษาสดัสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรอดคาซทมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 947   

ลานบาท 
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16. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 20 34 1 5 

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (1) (2) - - 

รวม 19 32 1 5 

หัก : สวนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงป (13) (17) (1) (4) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6 15 - 1 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ

ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี ่ย

ประมาณ 3 ถึง 5 ป  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขัน้ต่ําที่ตอง

จายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 14 6 20 1 - 1 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชาการเงนิ         

รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1) - (1) - - - 

มูลคาปจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นต่ํา

ที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 13 6 19 1 - 1 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขัน้ต่ําที่ตอง

จายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 19 15 34 4 1 5 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชาการเงนิ         

รอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2) - (2) - - - 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ํา

ที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 17 15 32 4 1 5 
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17. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึง่เปนเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน            

แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 24 19 14 11 

ตนทุนบริการในปจจุบนั  4 4 1 2 

ตนทุนดอกเบี้ย 1 1 - 1 

กําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร   

   ประกันภัย (7) - (5) - 

สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 22 24 10 14 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกาํไรหรือขาดทนุแสดงไดดังน้ี  

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  4 4 1 2 

ตนทุนดอกเบี้ย 1 1 - 1 

รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

   (แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 5 5 1 3 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 จํานวนสะสมของผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึง่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจํานวน 7 ลานบาท และเฉพาะของ

บริษัทฯ 5 ลานบาท 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี 

 2557 2556 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 

อัตราคิดลด 4% 3.9 - 4.4% 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5% 5% 
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 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและภาระผูกพันทีถู่กปรับปรุงจากผลของประสบการณ

สําหรับปปจจุบันและสามปยอนหลงัแสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 จํานวนภาระผูกพันตาม 

โครงการผลประโยชน 

จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง                

จากผลของประสบการณ 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ป 2557 22 10 - - 

ป 2556 24 14 - - 

ป 2555 19 11 (1) (2) 

ป 2554  13 7 - - 

18. ทุนเรือนหุน 

 เมือ่วันที ่12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม   

140 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามทีก่ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 26 และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯคร้ังที่ 1 (MONO-

W1) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียน 462     

ลานบาท (หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยมีทุนออกจําหนายและชําระแลว 308 

ลานบาท (หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) 

 เมือ่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัทฯไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป (Initial Public 

Offering) จํานวน 245 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 11.40 บาท เปน

จํานวนเงินทั ้งสิ ้น 2,793 ลานบาท ในการออกจําหนายหุนสามัญเพิ ่มทุนดังกลาว บริษัทฯมีคาใชจายที ่

เกี ่ยวของกับการเสนอขายหุนดังกลาวเปนจํานวน 73 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได 17 ลานบาท) ซึ่ง    

บริษัทฯไดแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลวเปน 140 

ลานบาท (หุนสามัญ 1,400 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวในวันดังกลาว 
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19.  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญ ครัง้ที่ 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540  ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิด

มูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป นับตั้งแตวันที่

บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใชสิทธิซือ้หุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ

ซื้อหุนสามัญ 1 หนวยมีสิทธิซื ้อหุนสามัญ 1 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ    

2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิครัง้แรกคือวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯไดออกและ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมในวันที ่17 ตุลาคม 2557 

 ในป 2557 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 121,183 หนวย โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหม

จํานวน 121,183 หุน ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 8 มกราคม 2558 ดวย

เหตุนี้บริษัทฯจึงไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนดังกลาวจํานวน 0.3 ลานบาทเปน                

“เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,539,878,817 

หนวย 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได  

21. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 381 258 144 107 

ตนทุนการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 289 213 675 770 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 201 59 25 22 

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 172 85 42 62 

คาสาธารณูปโภค 105 80 73 65 

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 103 - - - 

ตนทุนขายสินคา 68 69 - - 

ตนทุนรับจางผลิตรายการ 28 31 - - 



 

29 

22. ภาษเีงินได  

 ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดสําหรบัป 56 38 56 35 

ภาษีเงินไดรอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (121) (16) - (2) 

ผลกระทบตอภาษีเงนิไดรอการตดับัญชีจากคาใชจายที่

เก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (หมายเหต ุ18) - 17 - 18 

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (65) 39 56 51 

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลกําไรจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร 

   ประกันภัย 1 - 1 - 

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทนุ  

   เบ็ดเสร็จอ่ืน 1 - 1 - 

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได (26) 540 608 608 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได 

คูณอัตราภาษี (5) 108 122 122 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายท่ีไมถือ 

   เปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี :     

การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (66) (68) - - 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - (66) (70) 

อ่ืน ๆ 6 (1) - (1) 

 ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (65) 39 56 51 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

รายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

กาํไรหรอืขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็รวม 

 ณ วันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

 

31 ธันวาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 2557 2556 

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

 

   

คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญและ 

   ประมาณการรับคืน 5 6 1 (6) 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

    (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (8) (8) - 8 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4 5 - (5) 

ขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไมไดใช 133 12 (121) (12) 

อื่น ๆ 2 1 (1) (1) 

ภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีจากการเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกตางชั่วคราว   (121) (16) 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สทุธ ิ 136 16   

โดยแสดงเปน     

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 142 22   

   หนีส้ินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (6) (6)   

รวม 136 16   
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(หนวย: ลานบาท) 

  

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไรหรอืขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

 

31 ธันวาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 2557 2556 

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

 

   

คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 1 1 - (1) 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

    (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (1) (1) - 1 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2 3 - (3) 

อื่น ๆ (1) (1) - 1 

ภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีจากการเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกตางชั่วคราว   - (2) 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สทุธ ิ 1 2   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอย มีรายการผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที ่          

ยังไมไดใชจํานวน 49 ลานบาท (2556: 22 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ          

ตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะนํา

ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได 

23. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ภายใตเงือ่นไขที่กําหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการ

ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันทีเ่ริม่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

(วันที่ 31 กรกฎาคม 2554) 

 ในป 2557 เอ็มไอเอสมีรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 359 ลานบาท (2556: 374 ลานบาท) 

24. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุน

สามัญเพื่อสะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลตามทีก่ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 และ

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐานของงวดกอนไดถูกคํานวณขึ้นใหม โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลดังกลาวได

เกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
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กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวน           

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพือ่แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิน้ใหเปน

หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 

กําไรสําหรับป 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 

 

2556 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 39 501 3,080 2,854 0.01 0.18 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 109 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ 

   ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 39 501 3,189 2,854 0.01 0.18 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 

 

2556 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท) 

       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 552 557 3,080 2,854 0.18 0.20 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 109 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ 

   ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 552 557 3,189 2,854 0.17 0.20 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขา

กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย

จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน

ของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 

10 ลานบาท (2556: 8 ลานบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเปนจํานวนเงนิ 5 ลานบาท (2556: 4 ลานบาท) 
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26. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน     

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2557 145.6 0.10 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2557 ท่ีประชุมวิสามัญสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557   

- เงินสดปนผล  28.0 0.02 

- หุนปนผล 1,680,000,000 หุน  168.0 0.12 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2557  341.6 0.24 

    

เงินปนผลประจําป 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 161.7 0.14 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 161.7 0.14 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 7 สงิหาคม 2556 161.0 0.12 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 6 พฤษจิกายน 2556 100.8 0.07 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2556 585.2 0.47 

27. สวนงานดาํเนินงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนีส้อดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ

สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนัน้รายไดและสินทรัพย

ที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยเกิดจากลูกคารายใหญจํานวนสามราย 

ขอมลูรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 

2556 มีดังตอไปน้ี 
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 (หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) การตัดรายการบัญชีระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการขายและการบรกิาร         

   รายไดจากภายนอก 1,413 1,308 114 99 - - 1,527 1,407 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 34 13 (34) (13) - - 

รายไดทั้งส้ิน 1,413 1,308 148 112 (34) (13) 1,527 1,407 

กําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงาน 508 790 (7) 35   501 825 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอ่ืน       77 91 

   คาใชจายในการขายและบรกิาร       (182) (101) 

   คาใชจายในการบรหิาร       (407) (272) 

   คาใชจายทางการเงนิ       (15) (3) 

   ภาษเีงินได       65 (39) 

กําไรสําหรับป       39 501 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจส่ือทีวี 
(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร 
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28. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 363 ลานบาท (2556: 160 ลานบาท) 

ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน อุปกรณและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

28.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยค้าํประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชือ่เปนจํานวน 

3,947 ลานบาท (2556: 100 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปน

จํานวน 3,907 ลานบาท (2556: 60 ลานบาท) 

ข)  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน

การปฏบิตัติามสญัญาเปนจํานวน 2,147 ลานบาท (2556: 6 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย 

และเฉพาะของบริษทัฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (2556: 5 ลานบาท) 

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพืน้ทีใ่นอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขัน้ต่าํทีต่องจายในอนาคตทั้งสิ้น

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสญัญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 2557 2556 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 179 69 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 343 57 

มากกวา 5 ป 477 - 
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครือ่งมือทางการเงินทีส่ําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามทีนิ่ยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนีก้ารคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินใหกูยืม      

เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสีย่งดานการใหสินเชื ่อที ่เกีย่วเนื่องกับลูกหนีก้ารคาและลูกหน้ีอ่ืน และ       

เงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือ่ที่

เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายทีเ่ปนสาระสําคัญจากการให

สินเชื่อ อยางไรก็ตาม เนือ่งจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญจํานวนนอยรายและอยูในกลุม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสีย่งจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จํานวนเงิน

สูงสุดทีบ่ริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชือ่คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและ

ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ที ่สําคัญอันเกี ่ยวเนือ่งกับเงินฝากสถาบันการเงิน       

เงินลงทุนชัว่คราว เงินใหกูยืม เงินกูยืม และหนีส้ินตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยและหนีส้ินทางการเงิน

สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน

ปจจุบัน 

29.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืม

และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคา

ยตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนีส้ินใน

ขณะที่ท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  
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30. การบริหารจดัการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซึง่โครงสรางทุนที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผู

ถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.93:1 

(2556: 0.09:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.07:1 (2556: 0.08:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
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