
 

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2558 

 



 
 

 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                 
ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                    
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง   
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั 

ความรับผดิชอบของผูบริหารตองบการเงนิ 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ   
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง        
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพือ่วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม                  
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ                  
กระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย             
และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงิน 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557                      
ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ ขาพเจามิไดแสดง
ความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนีแ้ตอยางใด 

ศุภชัย ปญญาวัฒโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ 2559 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 194,287,822      598,067,921      26,447,473        447,025,252      
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 223,400             400,000,000      -                         400,000,000      
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 9 554,263,316      577,613,242      714,733,620      585,355,837      
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 7 -                         -                         2,385,741,067  1,496,740,909  
สินคาคงเหลือ 10 9,911,241          7,738,256          -                         -                         
คาใชจายลวงหนา 36,588,094        54,319,282        17,808,207        15,646,467        
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 41,400,853        21,450,139        11,662,210        4,744,192          
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 836,674,726      1,659,188,840  3,156,392,577  2,949,512,657  
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 450,559             208,765             109,347             97,851               
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                         -                         566,713,061      575,996,072      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 716,686,350      503,823,253      69,186,879        73,186,598        
สินทรัพยไมมีตัวตน 13 1,723,404,170  1,222,229,790  24,425,723        22,327,634        
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 14 1,714,351,846  1,843,131,106  -                         -                         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 25 210,783,276      142,404,514      2,284,130          1,361,041          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 75,385,427        29,119,886        30,752,158        6,694,143          
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,441,061,628  3,740,917,314  693,471,298      679,663,339      
รวมสินทรัพย 5,277,736,354  5,400,106,154  3,849,863,875  3,629,175,996  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 135,000,000      -                         15,000,000        -                         
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 16 493,134,674      367,101,751      288,946,016      201,548,462      
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 18 339,122,509      211,031,458      -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 19 10,600,433        13,067,344        3,151,979          770,498             
ภาษีเงินไดคางจาย -                         17,397,375        -                         17,397,375        
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 38,164,749        28,490,456        12,448,632        14,688,033        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,459,290          6,522,763          -                         352,103             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,019,481,655  643,611,147      319,546,627      234,756,471      
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 725,460,000      403,390,000      -                         -                         
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 18 1,069,408,048  1,408,530,556  -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 19 8,739,607          5,698,051          4,387,139          68,962               
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20 23,105,946        21,504,374        11,928,585        10,426,825        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 25 7,978,780          6,146,995          -                         -                         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,834,692,381  1,845,269,976  16,315,724        10,495,787        
รวมหน้ีสิน 2,854,174,036  2,488,881,123  335,862,351      245,252,258      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน
         (2557: หุนสามัญ 4,620,000,000  หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 492,799,998      462,000,000      492,799,998      462,000,000      
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน 
         (2557: หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 310,093,554      307,999,998      310,093,554      307,999,998      
เงินรับลวงหนาคาหุน -                         302,958             -                         302,958             
สวนเกินมูลคาหุนสามญั 2,749,191,191  2,698,945,842  2,749,191,191  2,698,945,842  
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23 49,280,000        41,591,817        49,280,000        41,591,817        
  ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (539,645,296)    16,218,302        405,436,779      335,083,123      
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (145,357,131)    (153,833,886)    -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 2,423,562,318  2,911,225,031  3,514,001,524  3,383,923,738  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,277,736,354  5,400,106,154  3,849,863,875  3,629,175,996  

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 1,892,953,253   1,526,312,845   1,082,824,686   1,278,394,590   
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 11 -                         -                         235,991,150      331,187,580      
รายไดอื่น 32,182,168        77,113,889        141,827,437      139,007,472      
รวมรายได 1,925,135,421   1,603,426,734   1,460,643,273   1,748,589,642   
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 1,652,687,778   1,010,845,385   853,502,517      869,281,386      
คาใชจายในการขายและบริการ 229,650,718      181,552,514      53,211,120        50,091,432        
คาใชจายในการบริหาร 449,909,816      406,081,282      262,704,730      220,806,099      
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         21,794,689        -                         
หน้ีสงสัยจะสูญ -                         531,289             118,262,086      114,670             
รวมคาใชจาย 2,332,248,312   1,599,010,470   1,309,475,142   1,140,293,587   
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (407,112,891)     4,416,264          151,168,131      608,296,055      
คาใชจายทางการเงิน (133,097,062)     (81,294,927)       (888,953)            (149,962)            
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (540,209,953)     (76,878,663)       150,279,178      608,146,093      
ภาษีเงินได 25 53,636,561        64,456,262        (10,635,316)       (56,309,748)       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (486,573,392)     (12,422,401)       139,643,862      551,836,345      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 8,476,755        (1,568,596)       -                         -                       

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัย -                         6,909,438          -                         5,188,715          
ผลกระทบภาษีเงินได -                         (1,332,222)         -                         (1,037,743)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 8,476,755          4,008,620          -                         4,150,972          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (478,096,637)     (8,413,781)         139,643,862      555,987,317      

กําไรตอหุน 27
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.158)                (0.004)                0.045                 0.179                 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.158)                (0.004)                0.041                 0.173                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (540,209,953)     (76,878,663)       150,279,178      608,146,093      
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคา 70,440,502        55,654,792        23,675,732        21,975,019        
   คาตัดจําหนาย 455,881,267      145,351,415      2,147,540          2,653,523          
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 128,779,260      88,557,792        -                         -                         
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                         531,289             118,262,086      114,670             
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (กลับรายการ) 1,018,654          (1,217,302)         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         21,794,689        -                         
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         (235,991,150)     (331,187,580)     
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (411,443)            (86,276)              -                         (1,890)                
   ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 24,547,826      6,962,917        -                         -                       
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 2,092,529          (3,622)                (10,198,582)       (2,011,210)         
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,692,155          5,841,382          2,159,099          2,062,025          
   ดอกเบ้ียรับ (5,001,399)         (26,607,126)       (69,446,742)       (54,883,229)       
   คาใชจายดอกเบ้ีย 133,097,062      81,294,927        888,953             149,962             
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 275,926,460      279,401,525      3,570,803          247,017,383      
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 31,055,886        (171,619,223)     (49,479,241)       (54,295,582)       
   สินคาคงเหลือ (3,191,639)         154,457             -                         -                         
   คาใชจายลวงหนา 19,003,062        (30,297,501)       (2,053,703)         (4,619,424)         
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 991,593           19,908,381      156,525             9,848,536        
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (8,177,514)         90,496,249        84,972,977        (4,699,733)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (3,063,472)         4,524,158          (352,103)            (1,125,203)         
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน (1,738,180)         -                         -                         -                         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 310,806,196      192,568,046      36,815,258        192,125,977      
   จายภาษีเงินได (82,070,062)       (58,999,816)       (53,170,320)       (50,725,971)       
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,505,136          11,001,208        -                         11,001,208        
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 233,241,270      144,569,438      (16,355,062)       152,401,214      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,666,774          42,192,778        7,041,169          41,187,539        
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 399,776,600      1,001,431,274   400,000,000      1,001,501,274   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                         -                         (997,099,740)     (1,389,219,623)  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (241,794)            154,975             (11,496)              (97,851)              
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                         -                         (12,511,678)       (106,706,885)     
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                         -                         215,991,900      322,387,910      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (207,091,132)     (326,960,301)     (15,450,578)       (22,942,391)       
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 618,589             45,025               -                         45,021               
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (931,752,759)     (993,192,193)     (4,245,629)         (4,988,179)         
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (301,000,000)     (339,000,000)     -                         -                         
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,033,023,722)  (615,328,442)     (406,286,052)     (158,833,185)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (44,400,392)       (15,421,811)       (996,990)            (149,962)            
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 135,000,000      -                         15,000,000        -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 322,070,000      403,390,000      -                         -                         
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (15,917,912)       (19,354,557)       (2,713,577)         (3,952,661)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 52,338,905        -                         52,338,905        -                         
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (61,565,003)       (173,699,987)     (61,565,003)       (173,699,987)     
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 387,525,598      194,913,645      2,063,335          (177,802,610)     
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,476,755          (1,568,596)         -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (403,780,099)     (277,413,955)     (420,577,779)     (184,234,581)     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 598,067,921      875,481,876      447,025,252      631,259,833      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 194,287,822      598,067,921      26,447,473        447,025,252      

-                         -                         -                         -                         
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซ้ืออุปกรณท่ียังไมไดชําระ 76,419,614        12,142,882        4,225,435          2,291,378          
   ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมไดชําระ 49,850,714        58,750,393        -                         -                         
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย -                         1,873,000,000   -                         -                         
   หุนปนผล -                         167,999,998      -                         167,999,998      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



(หนวย: บาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

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

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         
ขาดทุนสําหรับป - ปรับปรุงใหม -                              -                              -                              -                              (12,422,401)            -                              -                              -                              (12,422,401)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                              -                              -                              -                              5,577,216               (1,568,596)              -                              (1,568,596)              4,008,620               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                              -                              -                              -                              (6,845,185)              (1,568,596)              -                              (1,568,596)              (8,413,781)              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29) 167,999,998            -                              -                              -                              (341,598,897)          -                              -                              -                              (173,598,899)          
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              27,591,817             (27,591,817)            -                              -                              -                              -                              
เงินรับลวงหนาคาหุน -                              302,958                  -                              -                              -                              -                              -                              -                              302,958                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 307,999,998            302,958                  2,698,945,842         41,591,817             16,218,302             (1,468,719)              (152,365,167)          (153,833,886)          2,911,225,031         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไวเดิม 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         
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุน
   การไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              (51,309,719)            -                              -                              -                              (51,309,719)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 307,999,998            302,958                  2,698,945,842         41,591,817             16,218,302             (1,468,719)              (152,365,167)          (153,833,886)          2,911,225,031         
ขาดทุนสําหรับป -                              -                              -                              -                              (486,573,392)          -                              -                              -                              (486,573,392)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                              -                              -                              -                              -                              8,476,755               -                              8,476,755               8,476,755               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                              -                              -                              -                              (486,573,392)          8,476,755               -                              8,476,755               (478,096,637)          
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21) 2,093,556               (302,958)                 50,245,349             -                              -                              -                              -                              -                              52,035,947             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29) -                              -                              -                              -                              (61,602,023)            -                              -                              -                              (61,602,023)            
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              7,688,183               (7,688,183)              -                              -                              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 310,093,554            -                              2,749,191,191         49,280,000             (539,645,296)          7,008,036               (152,365,167)          (145,357,131)          2,423,562,318         

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

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 29) 167,999,998            -                              -                              -                              (341,598,897)           (173,598,899)           
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
     สํารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              27,591,817              (27,591,817)             -                              
เงินรับลวงหนาคาหุน -                              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        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 307,999,998            302,958                   2,698,945,842         41,591,817              335,083,123            3,383,923,738         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                              -                              -                              -                              139,643,862            139,643,862            
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21) 2,093,556                (302,958)                 50,245,349              -                              -                              52,035,947              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29) -                              -                              -                              -                              (61,602,023)             (61,602,023)             
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
     สํารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              7,688,183                (7,688,183)               -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 310,093,554          -                            2,749,191,191        49,280,000            405,436,779          3,514,001,524        

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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



 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯคือ นายพิชญ โพธารามิก ท่ีอยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ      
อยูท่ี 200 อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ก) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ือ
อินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

ข) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 
“บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

 จัดต้ังข้ึนใน อัตรารอยละ
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถอืหุน

  2558 2557
  รอยละ รอยละ
ถือหุนโดยบริษทัฯ   
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากดั ผลิต จําหนายและบริการขอมูล สาระบันเทิง นิตยสาร

บันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง ภาพยนตร เพลง   
ส่ือบันเทิงอื่น ๆ

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด ใหบริการจัดหาหองพักโรงแรม ทัวรและเปนตัวแทน
จําหนายต๋ัวโดยสาร รวมถึงผลติและใหบริการขอมูล

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ผลิต รับจางผลิต รายการส่ือโทรทศัน และส่ืออืน่ ๆ 
รวมทั้งใหบริการขอมูลสาระบันเทงิ

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด ผลิต รับจางผลิต และใหบริการซอฟตแวรประเภท 
Enterprise software และ Digital Content

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด ผลิต จําหนายและบริการ ขอมูลสาระบันเทิง          
รวมถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิง
ผานส่ือทุกประเภท

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดโิอ จํากดั ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
สถานีวทิยุกระจายเสียง

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดโิอ บรอดคาซท จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
สถานีวทิยุกระจายเสียง

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากดั ใหบริการนักแสดง ศิลปน และขอมูลสาระบนัเทิงผาน
ส่ือทุกประเภท

ไทย 100 - 

Mono Technology Korea Corporation ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ เกาหลี 100 100
PT Mono Technology Indonesia ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ อินโดนีเซีย 99 99
(อีกรอยละ 1 ถือโดยบริษัท โมโน           

เจนเนอเรชั่น จํากดั) 
    

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ เวียดนาม 100 100
Mono Technology Hong Kong Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ ฮองกง 100 100
ถือหุนโดยบริษทัยอย   
บริษัท โมโน ฟลม จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษทั โมโน เจนเนอเรชั่น 

จํากัด รอยละ 100) 

ผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร          
รายการโทรทศัน รวมถึงใหบริการขอมูลสาระบันเทงิ

ไทย - - 

บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด 

(ถือหุนโดย บริษทั โมโน โปรดักชัน่ 
จํากัด รอยละ 100) 

จัดการแขงขันกีฬา และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน
กีฬาทกุประเภทรวมถึงจัดการทีมกฬีา และจัดต้ัง
สโมสรกีฬา 

ไทย - - 

บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด 
(ถือหุนโดย บริษทั โมโน โปรดักชัน่ 

จํากัด รอยละ 100) 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

ไทย - - 



 

3 

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนในบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก   
งบการเงินรวมนี้แลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี

รายละเอียดดังนี้ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี          
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
ข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบาง
ฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม
ฉบับท่ี 11 การรวมการงาน
ฉบับท่ี 12  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
ฉบับท่ี 13  การวัดมูลคายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ             
ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน             
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บรอดคาซท”)ไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการตนทุนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัล (ใบอนุญาต) เนื่องจากเดิมบรอดคาซทพิจารณาวามูลคาตามราคา
ประมูลใบอนุญาตดังกลาวถือเปนราคาทุนต้ังตนของใบอนุญาต อีกท้ังพิจารณาวาเง่ือนไขกําหนด
ระยะเวลาการชําระเงินเปนไปตามเง่ือนไขปกติท่ีกําหนดชัดเจนโดยหนวยงานภาครัฐ ดังนั้นบรอดคาซทจึง
บันทึกมูลคาตนทุนใบอนุญาตเปนทรัพยสินและบันทึกหนี้สินคาใบอนุญาตคางชําระตามมูลคาราคา
ประมูลอยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 สภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับประเด็น
ทางดานบัญชีสําหรับการรับรูรายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ ซ่ึงตีความวาการทยอยจาย
ชําระเงินคาใบอนุญาตมีลักษณะคลายคลึงกับการซ้ือขายสินคาแบบผอนชําระและกําหนดใหกิจการ
กําหนดราคาทุนของใบอนุญาตดวยผลรวมของจํานวนเงินท่ีตองจายทันทีภายในระยะเวลาที่กําหนดกับ
จํานวนมูลคาคิดลดของจํานวนท่ีกิจการพึงตองผอนชําระใหกับหนวยงานภาครัฐ และกําหนดใหกิจการ         
ท่ีไมไดบันทึกบัญชีตามการตีความนี้ใหปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ดวยเหตุนี้บรอดคาซทจึงไดปรับปรุง
การบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัลในงบการเงินสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (บอรดคาซทไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557)               
ตามหลักเกณฑการตีความของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว และมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้ 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีลดลง 305 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจายลดลง 254 
กําไรสะสมที่ยงัไมไดจัดสรรลดลง 51 

 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2557 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กําไรหรือขาดทุน:  
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตัดจําหนายลดลง 15 
ตนทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 66 
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง 51 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท)  0.017 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
5.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดจากการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี รายไดจากการโฆษณาและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจอินเทอรเน็ตและธุรกิจทีวีรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  
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ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 เงินปนผลรับ 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี       

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดใน
การเบิกใช 

5.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึก      

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได           
ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

5.4 สินคาคงเหลือ 
 แผนซีดี แผนวีซีดี แผนดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงดวยราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 นิตยสารและหนังสือแสดงดวยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ      
ตํ่ากวา 

5.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคาเผ่ือ            

การดอยคา (ถามี) บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

5.6 ท่ีดิน และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอย

คาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

  สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา  - 5, 10 ป 
  อุปกรณ เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน - 4, 5 ป 
  คอมพิวเตอรและอุปกรณ  - 3 - 5 ป 
  ยานพาหนะ  - 5 ป 
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คาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดรายการที่ดินและอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรู
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

5.7  สินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและคาตัดจําหนาย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใช

คล่ืนความถ่ีตามราคาทุน โดยตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีวัดมูลคาเทียบเทาเงินสดตาม
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีจะจายชําระ ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีตองจายชําระกับมูลคาเทียบเทาเงิน
สดบันทึกเปนคาใชจายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีซ่ึงจะเร่ิมตัดจําหนายในงบกําไรขาดทุนเม่ือพรอมท่ีจะใหบริการในเชิงพาณิชย  

 ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น    

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
ท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และ
จะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินป       
เปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

            อายุการใหประโยชน 

  ตนทุนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 15 ป 
  ตนทุนเว็บไซต 10 ป 
  ลิขสิทธ์ิภาพยนตร เพลงและวิดีโอ 3, 5, 10 ป หรือตามอายุสัญญา 
  ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 3, 5, 10 ป หรือตามอายุสัญญา 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร 3, 5, 20 ป 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
แตจะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวย
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
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5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 

5.9 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือ
มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตาม               
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

 สัญญาเชาอาคารและอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

5.10 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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5.11 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของ

บริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการ
ใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

5.12 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 
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5.13 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระ
ผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.14 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี            

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของนั้น 
โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษี           
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ัง           
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา   
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมด
หรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
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6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ               

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได

ใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ   
ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป เม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยาง

มีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
ท่ีดินและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหาก
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝาย
บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น 
สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ 
หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน
เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ช่ือบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย กลุมบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50
กลุมจัสมิน มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน 
บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา
 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 
รายไดจากการขายและการบริการ 28 44 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
รายไดอื่น 1 1 ราคาตามสัญญา 
ตนทุนขายและบริการ 2 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการจาย 73 65 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น 20 22 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
รายไดจากการขายและการบริการ 7 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ 236 331 ตามมติที่ประชุมของบริษัทยอย 
ดอกเบี้ยรับ 65 29 รอยละ 3 ตอป 
รายไดอื่น 50 48 ราคาตามสัญญา 
สวนแบงรายไดคาบริการ 472 467 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 8 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 14 10 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน    
รายไดจากการขายและการบริการ 13 17 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 2 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาและคาบริการจาย 48 46 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 19 20 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย:ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษัทยอย - - 123 10
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 15 2 8
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 4 15 125 18 
   
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษัทยอย - - 231 139
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน - - 231 139 
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 (หนวย:ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทยอย - - 112 92
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน - - 112 92 
  
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 7 6 6 
รวมเงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกีย่วของกัน 7 7 6 6 
  
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 16)  
บริษัทยอย - - 169 78
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 - - - 
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 1 - 169 78 
  
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)  
บริษัทยอย - - 3 14
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 23 15 17 9 
รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน 23 15 20 23 
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เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 
ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการ
เคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ในระหวางป 
 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 2558
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จาํกัด 610 160 - 770
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 18 5 - 23
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 755 711 - 1,466
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 45 17 - 62
PT Mono Technology Indonesia 11 1 - 12
Mono Technology Korea Corporation 46 71 (11) 106
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 12 4 (5) 11
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด - 49 - 49
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - 5 - 5
 1,497 1,023 (16) 2,504
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (118) - (118)
รวม 1,497 905 (16) 2,386 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ผลประโยชนระยะส้ัน 44 44 27 26
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 2 1 1
รวม 45 46 28 27

 การคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 31.2 ก) 
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8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
เงินฝากธนาคาร 194 389 26 238
ต๋ัวแลกเงิน - 209 - 209
รวม 194 598 26 447

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) 4 15 125 18
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 223 270 114 156
รายไดคางรับ 188 210 135 173
เงินปนผลคางรับ- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 112 92
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 231 139
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 147 91 2 11
รวม 562 586 719 589
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 554 578 715 585 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ท่ีคงคางนับจาก
วันท่ีถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
อายุหนี้คางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557
กิจการท่ีเก่ียวของกัน  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 3 12 112 10
คางชําระ  
ไมเกิน 3 เดือน 1 2 3 2
มากกวา 3 - 6 เดือน - - 1 -
มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 1
มากกวา 12 เดอืน - 1 7 5

รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 15 125 18
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(หนวย: ลานบาท)
อายุหนี้คางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557
กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 144 207 75 140 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 78 46 35 11 
มากกวา 3 - 6 เดือน 7 11 - 1 
มากกวา 6 - 12 เดือน 5 10 - - 
มากกวา 12 เดอืน 13 15 4 4 
 247 289 114 156 

หัก:  ประมาณการรับคืน (24) (19) - - 
 223 270 114 156 
หัก:  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 
รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกัน - 
สุทธิ 215 262 110 152 

รวมลูกหนีก้ารคา - สุทธิ 219 277 235 170 

10. สินคาคงเหลือ 
    (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคาสําเร็จรูป 15 11 (7) (6) 8 5 
งานระหวางทํา 2 3 - - 2 3 
รวม 17 14 (7) (6) 10 8 

 



 

18 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯ

รับระหวางป 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 132 132 52 52 - -
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  20 20 9 9 - -
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 8 8 236 331
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 320 320 320 320 - -
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  38 38 55 55 - -
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 1 - 1 - - -
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - - - -
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด 5 - 5 - - -
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - -
Mono Technology Korea Corporation 18 18 18 18 - -
Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 107 107 107 - -
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 10 3 10 3 - - 
   589 576 236 331 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (22) -   
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ   567 576   

 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหซ้ือหุนเพิ่มทุนใน 
Mono Technology Vietnam Co., Ltd เปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ
โครงสรางผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว 

 ในเดือนกรกฏาคม 2558 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด 
เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุนของเงินลงทุนเปนจํานวน 
415 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวเน่ืองจากผูบริหาร
ของบริษัทฯ เช่ือวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร 
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12. ท่ีดิน และอุปกรณ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 

 
 

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

อุปกรณ 
เคร่ืองตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย 
ระหวาง
ติดต้ัง รวม

ราคาทุน 
1 มกราคม 2557 - 44 62 160 19 75 360
ซ้ือเพิ่ม 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
ซ้ือเพิ่ม - 3 20 36 1 223 283
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - - (1) - (1)
31 ธันวาคม 2558 244 73 159 253 25 227 981
คาเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2557 - 11 31 89 9 - 140
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 6 18 29 3 - 56
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน  
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - 

 
- (1) - - - (1)

31 ธันวาคม 2557 - 17 48 118 12 - 195
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 7 27 34 2 - 70
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน  
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - 

 
- - - (1) - (1)

31 ธันวาคม 2558 - 24 75 152 13 - 264
มูลคาสุทธิตามบญัชี   
31 ธันวาคม 2557 244 53 91 99 13 4 504 
31 ธันวาคม 2558 244 49 84 101 12 227 717 
คาเส่ือมราคาสําหรับป    
2557 (จํานวน 38 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 56 
2558 (จํานวน 52 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 70 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

อุปกรณ เคร่ือง
ตกแตงและ
เคร่ืองใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย 
ระหวางติดต้ัง รวม

ราคาทุน   
1 มกราคม 2557 35 23 82 6 2 148
ซ้ือเพิ่ม - 2 11 1 11 25
โอนเขา (ออก) 1 1 11 - (13) -
31 ธันวาคม 2557 36 26 104 7 - 173
ซ้ือเพิ่ม - 2 18 - - 20
31 ธันวาคม 2558 36 28 122 7 - 193
คาเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2557 7 10 59 2 - 78
คาเส่ือมราคาสําหรับป 4 5 12 1 - 22
31 ธันวาคม 2557 11 15 71 3 - 100
คาเส่ือมราคาสําหรับป 3 5 15 1 - 24
31 ธันวาคม 2558 14 20 86 4 - 124
มูลคาสุทธิตามบญัชี    
31 ธันวาคม 2557 25 11 33 4 - 73 
31 ธันวาคม 2558 22 8 36 3 - 69 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  
2557 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 22 
2558 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 24 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 99 ลานบาท 
(2557: 73 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 58 ลานบาท (2557: 39 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษทัยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 32 ลานบาท (2557: 26 ลานบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯเปนจํานวน 8 ลานบาท (2557: 4 ลานบาท) 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ลิขสิทธ์ิ
เว็บไซต 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร 

เพลง และวีดีโอ ลิขสิทธ์ิอื่น 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

งาน 
ระหวางผลิต รวม 

ราคาทุน 
1 มกราคม 2557 71 138 22 12 135 378
ซ้ือเพิ่ม - 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
ซ้ือเพิ่ม 1 27 10 2 942 982
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (15) (12) (7) (34)
โอนเขา (ออก) - 886 17 18 (921) -
31 ธันวาคม 2558 84 1,630 123 50 483 2,370
คาตัดจําหนายสะสม   
1 มกราคม 2557 20 25 1 8 - 54
คาตัดจําหนายสําหรับป 4 126 11 4 - 145
31 ธันวาคม 2557 24 151 12 12 - 199
คาตัดจําหนายสําหรับป 5 420 22 9 - 456
คาตัดจําหนายสําหรับ 
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย 

 
- 

 
-

 
(8)

 
(4) 

 
- 

 
(12)

31 ธันวาคม 2558 29 571 26 17 - 643
คาเผื่อการดอยคา   
1 มกราคม 2557 1 - - - - 1
31 ธันวาคม 2557 1 - - - - 1
เพิ่มข้ึนระหวางป - - - - 3 3
31 ธันวาคม 2558 1 - - - 3 4
มูลคาสุทธิตามบญัชี   
31 ธันวาคม 2557 58 566 99 30 469 1,222 
31 ธันวาคม 2558 54 1,059 97 33 480 1,723 
คาตัดจําหนายสําหรับป      
2557 (จํานวน 141 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 145 
2558 (จํานวน 455 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 456 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ลิขสิทธ์ิ 
เว็บไซต 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร 

เพลง และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

งาน 
ระหวางผลิต รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2557 11 9 3 7 30
ซ้ือเพิ่ม - - - 4 4
โอนเขา (ออก) - - 1 (1) -
31 ธันวาคม 2557 11 9 4 10 34
ซ้ือเพิ่ม - - - 4 4
31 ธันวาคม 2558 11 9 4 14 38
คาตัดจําหนายสะสม  
1 มกราคม 2557 4 3 2 - 9
คาตัดจําหนายสําหรับป - 2 - - 2
31 ธันวาคม 2557 4 5 2 - 11
คาตัดจําหนายสําหรับป - 2 - - 2
31 ธันวาคม 2558 4 7 2 - 13
คาเผื่อการดอยคา  
31 ธันวาคม 2557 1 - - - 1
31 ธันวาคม 2558 1 - - - 1
มูลคาสุทธิตามบญัชี  
31 ธันวาคม 2557 6 4 2 10 22 
31 ธันวาคม 2558 6 2 2 14 24 
คาตัดจําหนายสําหรับป      
2557 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 2 
2558 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 2 
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14. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
 บรอดคาซทเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาต”) จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดยบรอด
คาซทจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีจํานวน 2,250 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
โดยแยกชําระ ดังนี้  
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาข้ันตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ตามเง่ือนไขท่ี 

กสทช. กําหนด ภายใน 3 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าจํานวน 1,870 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด          

ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 15 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาต (วันท่ี 25 เมษายน 2557) ในระหวางปปจจุบัน 
บรอดคาซทไดชําระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเปนจํานวนเงิน 301 ลานบาท พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจาก
ธนาคารเพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินในสวนท่ีเหลือใหกับ กสทช. (2557: 339 ลานบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซทมีตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจายตามมูลคาราคา
ประมูลเปนจํานวนเงิน 1,572 ลานบาท 
ในระหวางป บอรดคาซทไดตัดจําหนายตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเปนจํานวน 129 ลานบาท 
(2557: 89 ลานบาท) 
นอกจากนี้ บรอดคาซทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอ่ืน และนําสงเงินรายปเขากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะตาม
ประกาศ กสทช. 

เพื่อเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาต เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญา
เชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. ตั้งแตวันท่ี      
17 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซทตองจายคาใชบริการโครงขายเปนรายเดือน
ตามท่ีระบุไวในสัญญา 
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15. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืม

ข้ันตํ่าและคํ้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   (หมายเหตุ 7) 1 - 169 78 
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกนั 109 172 51 81 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วของกัน 
   (หมายเหตุ 7) 23 15 20 23 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเกีย่วของกัน 81 56 14 12 
คาใชจายคางจาย 95 49 35 3 
เจาหนี้ซ้ือสินทรัพย 184 75 - 5 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 493 367 289 202 

17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 ในป 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 1,350 ลาน

บาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่า และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปน
รายไตรมาสจํานวน 24 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี 30 กันยายน 2560 และตองจายชําระคืนเงินตน
ท้ังหมดภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และภายใตสัญญาใหสินเช่ือ
ดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไว บางประการ เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตาม
อัตราท่ีกําหนดในสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซทมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 625   
ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 947 ลานบาท) 



 

25 

18. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 2558 2557 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 1,572 1,873 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (164) (254) 
รวม 1,408 1,619 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (339) (211) 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย - สุทธิจากสวน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,069 1,408 

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจายมีกําหนดชําระเปนรายป ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในป 2562 
(หมายเหตุ 14) 

19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20 20 8 1 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1) (1) (1) - 
รวม 19 19 7 1 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (10) (13) (3) (1) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 9 6 4 - 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ป  
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 11 9 20 3 5 8

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน         
รอการตัดบัญชี                                 (1) - (1) - (1) (1)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 10 9 19 3 4 7 

 
 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 14 6 20 1 - 1

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน         
รอการตัดบัญชี                                 (1) - (1) - - -

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 13 6 19 1 - 1 

20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 22 24 10 14
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน   

(แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร):   
ตนทุนบริการในปจจุบัน  2 4 2 1
ตนทุนดอกเบี้ย 1 1 - -

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :   
กําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (7) - (5)

      ผลประโยชนที่จายระหวางป (2) - - -
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 23 22 12 10 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 18 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ป) (2557: 18 ป และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 18 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 2558 2557 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 4% 4% 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5% 5% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด   
   เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท (4.50%) (3) (1) 
   ลดลง  50 เบซิสพอยท (3.50%) 1 1 
อัตราการข้ึนเงินเดือน    
   เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท (6%) 4 2 
   ลดลง 100 เบซิสพอยท (4%) (5) (3) 

21. ทุนเรือนหุน 
 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม   

140 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 29 และเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯครั้งท่ี 1 (MONO-
W1) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 

 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียน 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) 
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 ในเดือนมีนาคม 2558 มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 814,379 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท 
รวมเปนเงิน 2.0 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนท่ีชําระแลว
จํานวน 308,093,553.7 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,080,935,537 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เม่ือวันท่ี 8 
เมษายน 2558 

 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 462,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 
4,620,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 461,999,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 4,619,999,975 
หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนาย จํานวน 25 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 0.1 บาท  

ข) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 461,999,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 
4,619,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 492,799,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 4,927,999,975 
หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว      
หุนละ 0.1 บาท 

 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนการลดและเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 6 และ 7 
พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ 

 ในเดือนกันยายน 2558 มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.5 
บาท รวมเปนเงิน 50 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนท่ี
ชําระแลวจํานวน 310,093,553.7 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,100,935,537 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เม่ือ
วันท่ี 5 ตุลาคม 2558 

22.  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540  ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิด
มูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุนสามัญ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน ซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ    
2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯไดออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมในวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,479,067,065  

หนวย 



 

29 

23. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได  

24. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรงุใหม)   
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนกังาน 453 381 157 144 
ตนทุนการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 269 289 685 675 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 526 201 35 25 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 219 172 45 42 
คาสาธารณูปโภค 113 105 79 73 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 154 89 - - 
ตนทุนขายสินคา 65 68 - - 
ตนทุนรับจางผลิตรายการ 53 28 - - 

25. ภาษีเงินได  
 ภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย:ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดสําหรับป 13 56 12 56 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (67) (121) (1) - 
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (54) (65) 11 56 
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557 
ผลกําไรจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย - 1 - 1 
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน  
   เบ็ดเสร็จอื่น - 1 - 1 

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
 (ปรบัปรุงใหม)  
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได (540) (77) 150 608 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได 
คูณอัตราภาษ ี (108) (15) 30 122

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกตาง 
   ชั่วคราวท่ีรบัรูในอดีต 9 - - -
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทีไ่มถือ 
   เปนรายไดหรอืคาใชจายทางภาษ:ี   
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26) (47) (66) - -
เงินปนผลรับจากบริษทัยอย - - (47) (66)
ขาดทุนทางภาษสํีาหรับปที่ไมไดบันทึกเปน 
   สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 86 10 - -
ขาดทุนจากการการดอยคาของเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอย - - 4 -
ขาดทุนจากการการดอยคาของเงินใหกูยืมระยะส้ัน 
   แกบรษิัทยอย - - 24 -
อ่ืน ๆ 6 6 - -

 ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (54) (65) 11 56 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
  

งบแสดงฐานะการเงินรวม
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม
 ณ วันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557 2558 2557

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ 
   ประมาณการรับคืน 6 5 (1) 1
สินทรัพยไมมีตัวตน (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (12) (8) 4 -
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5 4 (1) -
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 202 133 (69) (121)
อื่น ๆ 2 2 - (1)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (67) (121) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 203 136  
โดยแสดงเปน  
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 211 142  
   หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (8) (6)  
รวม 203 136  

 (หนวย: ลานบาท)
  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ
 ณ วันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557 2558 2557

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1 1 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน 
    (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (1) (1) - -
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2 2 - -
อื่น ๆ - (1) (1) -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (1) - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 2 1  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอย มีรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี           
ยังไมไดใชจํานวน 429 ลานบาท (2557: 49 ลานบาท) ท่ีบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ          
ตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนํา
ผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได 

26. การสงเสริมการลงทุน 
 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
(วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554) 

 ในป 2558 เอ็มไอเอสมีรายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 305 ลานบาท (2557: 359 ลานบาท) 

27. กําไรตอหุน 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ    
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนปหรือ  ณ  วันออกหุน
สามัญเทียบเทา 
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 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้ 
งบการเงินรวม 

 
ขาดทุนสําหรับป

จํานวนหุนสามัญ        
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ (487) (12) 3,086 3,080 (0.158) (0.004)

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหกับผูถือ
หุนเดิม - - 318 109 

ขาดทุนตอหุนปรบัลด  
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ 
   ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ (487) (12) 3,404 3,189 ปรับเพิ่ม (0.004)

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กําไรสําหรับป

จํานวนหุนสามัญ        
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
   

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ 140 552 3,086 3,080 0.045 0.179

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 
   กับผูถอืหุนเดิม - - 318 109 

กําไรตอหุนปรับลด  
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ 
   ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 140 552 3,404 3,189 0.041 0.173

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขา
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจาย
จํานวน 13 ลานบาท (2557: 10 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (2557: 5 ลานบาท) 



 

34 

29. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน)
เงินปนผลประจําป 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 61.6 0.02 
รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2558  61.6 0.02 
    
เงินปนผลประจําป 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 145.6 0.10 
เงินปนผลระหวางกาล สําหรบัป 2557 ท่ีประชุมวิสามัญสามัญผูถือหุน     

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557   
- เงินสดปนผล  28.0 0.02 
- หุนปนผล 1,680,000,000 หุน  168.0 0.12 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2557  341.6 0.24 

30. สวนงานดําเนินงาน 
ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพย
ท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยเกิดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีดังตอไปนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 
 ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล(1) ธุรกิจบันเทิง(2) การตัดรายการบัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม)      (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขายและการบริการ         
   รายไดจากภายนอก 1,683 1,413 210 114 - - 1,893 1,527 
   รายไดระหวางสวนงาน - - 28 34 (28) (34) - - 
รายไดทั้งสิ้น 1,683 1,413 238 148 (28) (34) 1,893 1,527 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 307 523 (67) (7)   240 516 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
   รายไดอื่น       32 77 
   คาใชจายในการขายและบริการ       (230) (182) 
   คาใชจายในการบริหาร       (450) (407) 
   คาใชจายทางการเงิน       (133) (81) 
   ภาษีเงินได       54 65 
ขาดทุนสําหรับป       (487) (12) 

(1) ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจสื่อทีวี 
(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร 
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31. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
31.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 417 ลานบาท (2557: 363 ลานบาท) 

ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
31.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือเปนจํานวน 
3,283 ลานบาท (2557: 3,947 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ
เปนจํานวน 3,244 ลานบาท (2557: 3,907 ลานบาท) 

ข)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,736 ลานบาท (2557: 2,147 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัท
ยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (2557: 6 ลานบาท) 

31.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 2558 2557 
จายชําระ 

ภายใน 1 ป 220 179 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 316 343 
มากกวา 5 ป 426 477 

31.4  คดีฟองรอง 
 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯไดถูกฟองจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาและเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน
จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมไดรับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน      
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินใหกูยืม      
เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และ       
เงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเช่ือ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญจํานวนนอยรายและอยูในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อ่ืน และเงินใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน       
เงินลงทุนช่ัวคราว เงินใหกูยืม เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินคาและ
บริการเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ  ซ่ึง
ไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียง ดังนี้ 

สกุลเงิน 

งบการเงินรวม 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพยทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1 - 36.0886 32.9630 
 

สกุลเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพยทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 2 - - 36.0886 32.9630 
เหรียญอินโดนีเซีย  5,417 4,490 - - 0.0026 0.0027 

บริษัทยอยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
31 ธันวาคม 2558 

  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 36.105 - 36.195 15 มีนาคม 2559 

32.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินใหกูยืม 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตาม
บัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



 

39 

33. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผู
ถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18:1 
(2557: 0.85:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.10:1 (2557: 0.07:1) 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 
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