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

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนแี้ ตอยางใด

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2559
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
9
7
10

11
12
13
14
25

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

194,287,822
223,400
554,263,316
9,911,241
36,588,094
41,400,853
836,674,726

598,067,921
400,000,000
577,613,242
7,738,256
54,319,282
21,450,139
1,659,188,840

26,447,473
714,733,620
2,385,741,067
17,808,207
11,662,210
3,156,392,577

447,025,252
400,000,000
585,355,837
1,496,740,909
15,646,467
4,744,192
2,949,512,657

450,559
716,686,350
1,723,404,170
1,714,351,846
210,783,276
75,385,427
4,441,061,628
5,277,736,354

208,765
503,823,253
1,222,229,790
1,843,131,106
142,404,514
29,119,886
3,740,917,314
5,400,106,154

109,347
566,713,061
69,186,879
24,425,723
2,284,130
30,752,158
693,471,298
3,849,863,875

97,851
575,996,072
73,186,598
22,327,634
1,361,041
6,694,143
679,663,339
3,629,175,996

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

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

15
16

135,000,000
493,134,674

367,101,751

15,000,000
288,946,016

201,548,462

18
19

339,122,509
10,600,433
38,164,749
3,459,290
1,019,481,655

211,031,458
13,067,344
17,397,375
28,490,456
6,522,763
643,611,147

3,151,979
12,448,632
319,546,627

770,498
17,397,375
14,688,033
352,103
234,756,471

17

725,460,000

403,390,000

-

-

18
19
20
25

1,069,408,048
8,739,607
23,105,946
7,978,780
1,834,692,381
2,854,174,036

1,408,530,556
5,698,051
21,504,374
6,146,995
1,845,269,976
2,488,881,123

4,387,139
11,928,585
16,315,724
335,862,351

68,962
10,426,825
10,495,787
245,252,258

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

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
21
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน
(2557: หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน
(2557: หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
23
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

492,799,998

462,000,000

492,799,998

462,000,000

310,093,554
2,749,191,191

307,999,998
302,958
2,698,945,842

310,093,554
2,749,191,191

307,999,998
302,958
2,698,945,842

49,280,000
(539,645,296)
(145,357,131)
2,423,562,318
5,277,736,354
-

41,591,817
16,218,302
(153,833,886)
2,911,225,031
5,400,106,154
-

49,280,000
405,436,779
3,514,001,524
3,849,863,875
-

41,591,817
335,083,123
3,383,923,738
3,629,175,996
-

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

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,892,953,253
32,182,168
1,925,135,421

1,526,312,845
77,113,889
1,603,426,734

1,082,824,686
235,991,150
141,827,437
1,460,643,273

1,278,394,590
331,187,580
139,007,472
1,748,589,642

1,652,687,778
229,650,718
449,909,816
2,332,248,312
(407,112,891)
(133,097,062)
(540,209,953)
53,636,561
(486,573,392)

1,010,845,385
181,552,514
406,081,282
531,289
1,599,010,470
4,416,264
(81,294,927)
(76,878,663)
64,456,262
(12,422,401)

853,502,517
53,211,120
262,704,730
21,794,689
118,262,086
1,309,475,142
151,168,131
(888,953)
150,279,178
(10,635,316)
139,643,862

869,281,386
50,091,432
220,806,099
114,670
1,140,293,587
608,296,055
(149,962)
608,146,093
(56,309,748)
551,836,345

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ

8,476,755

(1,568,596)

-

-

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

8,476,755

6,909,438
(1,332,222)
4,008,620

-

5,188,715
(1,037,743)
4,150,972

(478,096,637)

(8,413,781)

139,643,862

555,987,317

(0.158)

(0.004)

0.045

0.179

(0.158)

(0.004)

0.041

0.173

11

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(540,209,953)

(76,878,663)

150,279,178

608,146,093

70,440,502
455,881,267
128,779,260
1,018,654
(411,443)
24,547,826
2,092,529
5,692,155
(5,001,399)
133,097,062

55,654,792
145,351,415
88,557,792
531,289
(1,217,302)
(86,276)
6,962,917
(3,622)
5,841,382
(26,607,126)
81,294,927

23,675,732
2,147,540
118,262,086
21,794,689
(235,991,150)
(10,198,582)
2,159,099
(69,446,742)
888,953

21,975,019
2,653,523
114,670
(331,187,580)
(1,890)
(2,011,210)
2,062,025
(54,883,229)
149,962

275,926,460

279,401,525

3,570,803

247,017,383

31,055,886
(3,191,639)
19,003,062
991,593

(171,619,223)
154,457
(30,297,501)
19,908,381

(49,479,241)
(2,053,703)
156,525

(54,295,582)
(4,619,424)
9,848,536

(8,177,514)
(3,063,472)
(1,738,180)
310,806,196
(82,070,062)
4,505,136
233,241,270

90,496,249
4,524,158
192,568,046
(58,999,816)
11,001,208
144,569,438

84,972,977
(352,103)
36,815,258
(53,170,320)
(16,355,062)

(4,699,733)
(1,125,203)
192,125,977
(50,725,971)
11,001,208
152,401,214

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หุนปนผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6,666,774
399,776,600
(241,794)
(207,091,132)
618,589
(931,752,759)
(301,000,000)
(1,033,023,722)

42,192,778
1,001,431,274
154,975
(326,960,301)
45,025
(993,192,193)
(339,000,000)
(615,328,442)

7,041,169
400,000,000
(997,099,740)
(11,496)
(12,511,678)
215,991,900
(15,450,578)
(4,245,629)
(406,286,052)

41,187,539
1,001,501,274
(1,389,219,623)
(97,851)
(106,706,885)
322,387,910
(22,942,391)
45,021
(4,988,179)
(158,833,185)

(44,400,392)
135,000,000
322,070,000
(15,917,912)
52,338,905
(61,565,003)
387,525,598
8,476,755
(403,780,099)
598,067,921
194,287,822
-

(15,421,811)
403,390,000
(19,354,557)
(173,699,987)
194,913,645
(1,568,596)
(277,413,955)
875,481,876
598,067,921
-

(996,990)
15,000,000
(2,713,577)
52,338,905
(61,565,003)
2,063,335
(420,577,779)
447,025,252
26,447,473
-

(149,962)
(3,952,661)
(173,699,987)
(177,802,610)
(184,234,581)
631,259,833
447,025,252
-

76,419,614
49,850,714
-

12,142,882
58,750,393
1,873,000,000
167,999,998

4,225,435
-

2,291,378
167,999,998

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสําหรับป - ปรับปรุงใหม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุน
การไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง
ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
140,000,000
167,999,998

เงินรับลวงหนา
คาหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา
การรวมกิจการ
รวมองคประกอบ
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
งบการเงินที่เปน
ภายใตการควบคุม
อื่นของ
จัดสรรแลว
(ขาดทุนสะสม)
เงินตราตางประเทศ
เดียวกัน
สวนของผูถือหุน
14,000,000
392,254,201
99,877
(152,365,167)
(152,265,290)
(12,422,401)
5,577,216
(1,568,596)
(1,568,596)
(6,845,185)
(1,568,596)
(1,568,596)
(341,598,897)
-

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
3,092,934,753
(12,422,401)
4,008,620
(8,413,781)
(173,598,899)

-

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
2,698,945,842
-

307,999,998

302,958
302,958

2,698,945,842

27,591,817
41,591,817

(27,591,817)
16,218,302

(1,468,719)

(152,365,167)

(153,833,886)

302,958
2,911,225,031

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

307,999,998
2,093,556
-

302,958
(302,958)
-

2,698,945,842
50,245,349
-

41,591,817
-

(51,309,719)
16,218,302
(486,573,392)
(486,573,392)
(61,602,023)

(1,468,719)
8,476,755
8,476,755
-

(152,365,167)
-

(153,833,886)
8,476,755
8,476,755
-

(51,309,719)
2,911,225,031
(486,573,392)
8,476,755
(478,096,637)
52,035,947
(61,602,023)

310,093,554

-

2,749,191,191

7,688,183
49,280,000

(7,688,183)
(539,645,296)

7,008,036

(152,365,167)

(145,357,131)

2,423,562,318
-

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
140,000,000
167,999,998

เงินรับลวงหนา
คาหุน
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
2,698,945,842
14,000,000
148,286,520
555,987,317
(341,598,897)

รวม
สวนของผูถือหุน
3,001,232,362
555,987,317
(173,598,899)

307,999,998

302,958
302,958

2,698,945,842

27,591,817
41,591,817

(27,591,817)
335,083,123

302,958
3,383,923,738

307,999,998
2,093,556
-

302,958
(302,958)
-

2,698,945,842
50,245,349
-

41,591,817
-

335,083,123
139,643,862
(61,602,023)

3,383,923,738
139,643,862
52,035,947
(61,602,023)

310,093,554

-

2,749,191,191

7,688,183
49,280,000

(7,688,183)
405,436,779

3,514,001,524
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯคือ นายพิชญ โพธารามิก ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ
อยูที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ก) ธุ ร กิ จ สื่ อ และให บ ริ ก ารข อ มู ล ประกอบด ว ย ธุ ร กิ จ บริ ก ารเสริ ม บนโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ธุ ร กิ จ สื่ อ
อินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และธุรกิจสื่อทีวี
ข) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิน ฉบับที่บริษัทฯใชเ ปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย (ซึ่ งตอไปนี้เรียกวา
“บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ถือหุนโดยบริษทั ฯ
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด
Mono Technology Korea Corporation
PT Mono Technology Indonesia
(อีกรอยละ 1 ถือโดยบริษัท โมโน
เจนเนอเรชั่น จํากัด)
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
Mono Technology Hong Kong Ltd.
ถือหุนโดยบริษทั ยอย
บริษัท โมโน ฟลม จํากัด
(ถือหุน โดย บริษทั โมโน เจนเนอเรชั่น
จํากัด รอยละ 100)
บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด
(ถือหุน โดย บริษทั โมโน โปรดักชัน่
จํากัด รอยละ 100)
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด
(ถือหุน โดย บริษทั โมโน โปรดักชัน่
จํากัด รอยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ผลิต จําหนายและบริการขอมูล สาระบันเทิง นิตยสาร
ไทย
บันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง ภาพยนตร เพลง
สื่อบันเทิงอื่น ๆ
ใหบริการจัดหาหองพักโรงแรม ทัวรและเปนตัวแทน
ไทย
จําหนายตั๋วโดยสาร รวมถึงผลิตและใหบริการขอมูล
ผลิต รับจางผลิต รายการสื่อโทรทัศน และสือ่ อืน่ ๆ
ไทย
รวมทั้งใหบริการขอมูลสาระบันเทิง
ผลิต รับจางผลิต และใหบริการซอฟตแวรประเภท
ไทย
Enterprise software และ Digital Content
ผลิต จําหนายและบริการ ขอมูลสาระบันเทิง
ไทย
รวมถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิง
ผานสื่อทุกประเภท
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
ไทย
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
ไทย
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ใหบริการนักแสดง ศิลปน และขอมูลสาระบันเทิงผาน
ไทย
สื่อทุกประเภท
ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ
เกาหลี
ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ
อินโดนีเซีย

ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ
ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ

เวียดนาม
ฮองกง

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2558
2557
รอยละ รอยละ
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100
99

100
99

100
100

100
100

ผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร
รายการโทรทัศน รวมถึงใหบริการขอมูลสาระบันเทิง

ไทย

-

-

จัดการแขงขันกีฬา และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภทรวมถึงจัดการทีมกีฬา และจัดตั้ง
สโมสรกีฬา

ไทย

-

-

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน

ไทย

-

-
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนในบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน
ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว
2.3

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เ ริ่มมี ผลบัง คั บ ในป บัญชี ปจ จุ บัน และที่ จ ะมีผลบังคับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ
ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
ขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบาง
ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
การรวมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บรอดคาซท”)ไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการตนทุนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัล (ใบอนุญาต) เนื่องจากเดิมบรอดคาซทพิจารณาวามูลคาตามราคา
ประมู ล ใบอนุ ญ าตดั ง กล า วถื อ เป น ราคาทุ น ตั้ ง ต น ของใบอนุ ญ าต อี ก ทั้ ง พิ จ ารณาว า เงื่ อ นไขกํ า หนด
ระยะเวลาการชําระเงินเปนไปตามเงื่อนไขปกติที่กําหนดชัดเจนโดยหนวยงานภาครัฐ ดังนั้นบรอดคาซทจึง
บันทึกมู ลค าต นทุนใบอนุญาตเป นทรัพ ยสินและบัน ทึกหนี้สิน คาใบอนุญาตค างชําระตามมู ลคาราคา
ประมูลอยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 สภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับประเด็น
ทางดานบัญชีสําหรับการรับรูรายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ ซึ่งตีความวาการทยอยจาย
ชําระเงินคาใบอนุญาตมีลัก ษณะคลายคลึงกับการซื้อขายสินค าแบบผอ นชํ าระและกํา หนดใหกิจ การ
กําหนดราคาทุนของใบอนุญาตดวยผลรวมของจํานวนเงินที่ตองจายทันทีภายในระยะเวลาที่กําหนดกับ
จํานวนมูลคาคิดลดของจํานวนที่กิจการพึงตองผอนชําระใหกับหนวยงานภาครัฐ และกําหนดใหกิจการ
ที่ไมไดบันทึกบัญชีตามการตีความนี้ใหปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ดวยเหตุนี้บรอดคาซทจึงไดปรับปรุง
การบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัลในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (บอร ดคาซท ไ ด รับใบอนุ ญาตใหใ ช คลื่น ความถี่เ มื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2557)
ตามหลักเกณฑการตีความของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว และมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้
4

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถีล่ ดลง
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจายลดลง
กําไรสะสมที่ยงั ไมไดจัดสรรลดลง

305
254
51
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนายลดลง
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐานลดลง (บาท)
5.

15
66
51
0.017

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ รายไดจากการโฆษณาและบริการอื่นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจอินเทอรเน็ตและธุรกิจทีวีรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุน ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดใน
การเบิกใช
5.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึก
ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
5.4 สินคาคงเหลือ
แผนซีดี แผนวีซีดี แผนดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงดวยราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
นิตยสารและหนังสือแสดงดวยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา
5.5 เงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยที่ แ สดงอยู ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค า ตามวิ ธี ร าคาทุ น หั ก ค า เผื่ อ
การดอยคา (ถามี) บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
5.6 ที่ดิน และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอย
คาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
อุปกรณ เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

5, 10
4, 5
3-5
5

ป
ป
ป
ป
6

คาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดรายการที่ดินและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรู
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.7 สินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาตัดจําหนาย
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ตามราคาทุน โดยตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่วัดมูลคาเทียบเทาเงินสดตาม
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่จะจายชําระ ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ตองจายชําระกับมูลคาเทียบเทาเงิน
สดบันทึกเปนคาใชจายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ซึ่งจะเริ่มตัดจําหนายในงบกําไรขาดทุนเมื่อพรอมที่จะใหบริการในเชิงพาณิชย
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และ
จะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นป
เปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
ตนทุนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ตนทุนเว็บไซต
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลงและวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร

15
10
3, 5, 10
3, 5, 10
3, 5, 20

ป
ป
ป
ป
ป

หรือตามอายุสัญญา
หรือตามอายุสัญญา

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
แต จ ะใช วิ ธี ก ารทดสอบการด อ ยค า ทุ ก ป ทั้ ง ในระดั บ ของแต ล ะสิ น ทรั พ ย นั้ น และในระดั บ ของหน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
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5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
5.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ
มูลค าป จจุ บัน สุทธิของจํานวนเงิน ที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูก พันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
5.10 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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5.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของ
บริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการ
ใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
5.12 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี
คิ ด ลดแต ล ะหน ว ยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได ทํ า การ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
9

5.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระ
ผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษั ทฯและบริ ษัทย อยจะทบทวนมูลค าตามบัญชีของสินทรัพยภาษี เงินไดรอการตัด บัญชีทุก สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชี ดัง กลาว หากมี ความเปนไปไดคอ นขางแนวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํ างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเป นตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยาง
มีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดินและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝาย
บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ
หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน
เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ
บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อบุคคลและกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ
กลุมบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50
มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

บริษัทยอย
กลุมจัสมิน
บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด
บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดอื่น
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาเชาและคาบริการจาย
คาใชจายอื่น

2558

2557

28
1
2
2
73
20

44
1
1
65
22

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
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(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดจากการขายและการบริการ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
สวนแบงรายไดคาบริการ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาใชจายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาเชาและคาบริการจาย
คาใชจายอื่น

7
236
65
50
472
8
14

5
331
29
48
467
11
10

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามมติที่ประชุมของบริษัทยอย
รอยละ 3 ตอป
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน

13
2
48
19

17
46
20

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย:ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนีก้ ารคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน

-

-

123

10

4
4

15
15

2
125

8
18

-

-

231

139

-

-

231

139

13

(หนวย:ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกีย่ วของกัน
เจาหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน

-

-

112

92

-

-

112

92

7
7

7
7

6
6

6
6

-

-

169

78

1
1

-

169

78

-

-

3

14

23
23

15
15

17
20

9
23

14

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
ยอดคงเหลื อของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทย อย ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2558
เคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

และ 2557 และการ
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

2557
610
18
755
45
11
46
12
1,497
1,497

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
160
5
711
17
1
71
(11)
4
(5)
49
5
1,023
(16)
(118)
905
(16)

2558
770
23
1,466
62
12
106
11
49
5
2,504
(118)
2,386

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
44
44
1
2
46
45

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
27
26
1
1
28
27

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 31.2 ก)
15

8.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม
9.

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
26
238
209
26
447

งบการเงินรวม
2558
2557
194
389
209
194
598

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ
เงินปนผลคางรับ- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557
4
15
223
270
188
210
147
91
562
586
(8)
(8)
554
578

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
125
18
114
156
135
173
112
92
231
139
2
11
719
589
(4)
(4)
715
585

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คงคางนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
3

12

112

10

1
4

2
1
15

3
1
2
7
125

2
1
5
18
16

งบการเงินรวม
2558
2557

อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก: ประมาณการรับคืน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารคา - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารคา - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

144

207

75

140

78
7
5
13
247
(24)
223
(8)

46
11
10
15
289
(19)
270
(8)

35
4
114
114
(4)

11
1
4
156
156
(4)

215
219

262
277

110
235

152
170

10. สินคาคงเหลือ
(หนวย: ลานบาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
รวม

2558
15
2
17

2557
11
3
14

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(7)
(6)
(7)
(6)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2558
2557
8
5
2
3
10
8
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Hong Kong Ltd.
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

ทุนเรียกชําระแลว
2558
2557
132
132
20
20
8
8
320
320
38
38
1
5
4
4
18
18
107
107
10
3

ราคาทุน
2558
52
9
8
320
55
1
5
4
18
107
10

2557
52
9
8
320
55
4
18
107
3

589
(22)
567

576
576

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป
2558
2557
236
331
236
331

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหซื้อหุนเพิ่มทุนใน
Mono Technology Vietnam Co., Ltd เปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
โครงสรางผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
ในเดือนกรกฏาคม 2558 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด
เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาต่ํากวาราคาทุนของเงินลงทุนเปนจํานวน
415 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวเนื่องจากผูบริหาร
ของบริษัทฯ เชื่อวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร
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12. ที่ดิน และอุปกรณ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
อุปกรณ
ที่ดินและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และเครื่องใช
ที่ดิน
สินทรัพยเชา สํานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวน
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวน
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

2
242
244
244

44
15
11
70
3
73

62
77
(1)
1
139
20
159

-

11
6

31
18

-

17
7

(1)
48
27

-

24

244
244

53
49

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

160
46
11
217
36
253

สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

19
6
25
1
(1)
25

75
194
(265)
4
223
227

360
340
(1)
699
283
(1)
981

9
3

-

140
56

118
34

12
2

-

(1)
195
70

75

152

(1)
13

-

(1)
264

91
84

99
101

13
12

4
227

504
717

89
29

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 38 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

56
70

2558 (จํานวน 52 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

อุปกรณ เครื่อง
ตกแตงและ
เครื่องใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

35
1
36
36

23
2
1
26
2
28

82
11
11
104
18
122

6
1
7
7

2
11
(13)
-

148
25
173
20
193

7
4
11
3
14

10
5
15
5
20

59
12
71
15
86

2
1
3
1
4

-

78
22
100
24
124

25
22

11
8

33
36

4
3

-

73
69

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2558 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

22
24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 99 ลานบาท
(2557: 73 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 58 ลานบาท (2557: 39 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษทั ยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 32 ลานบาท (2557: 26 ลานบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯเปนจํานวน 8 ลานบาท (2557: 4 ลานบาท)
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
เว็บไซต
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคา
1 มกราคม 2557
31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นระหวางป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร
เพลง และวีดีโอ

ลิขสิทธิ์อื่น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งาน
ระหวางผลิต

135
787
(1)
(452)
469
942
(7)
(921)
483

378
1,052
(8)
1,422
982
(34)
2,370

รวม

71
12
83
1
84

138
246
(1)
334
717
27
886
1,630

22
13
76
111
10
(15)
17
123

12
6
(6)
30
42
2
(12)
18
50

20
4
24
5

25
126
151
420

1
11
12
22

8
4
12
9

-

54
145
199
456

29

571

(8)
26

(4)
17

-

(12)
643

1
1
1

-

-

-

3
3

58
54

566
1,059

99
97

30
33

คาตัดจําหนายสําหรับป
2557 (จํานวน 141 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2558 (จํานวน 455 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

469
480

1
1
3
4
1,222
1,723
145
456
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิทธิ์
เว็บไซต
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร
เพลง และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งาน
ระหวางผลิต

รวม

11
11
11

9
9
9

3
1
4
4

7
4
(1)
10
4
14

30
4
34
4
38

4
4
4

3
2
5
2
7

2
2
2

-

9
2
11
2
13

1
1

-

-

-

1
1

6
6

4
2

2
2

10
14

คาตัดจําหนายสําหรับป
2557 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2558 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

22
24
2
2
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14. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
บรอดคาซทเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ ในหมวดหมู ทั่ ว ไปแบบความคมชั ด ปกติ (“ใบอนุ ญ าต”) จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดยบรอด
คาซทจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 2,250 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
โดยแยกชําระ ดังนี้
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นต่ําจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่
กสทช. กําหนด ภายใน 3 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
2) ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส ว นที่ เ กิ น กว า ราคาขั้ น ต่ํ า จํ า นวน 1,870 ล า นบาท แบ ง ชํ า ระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 15 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาต (วันที่ 25 เมษายน 2557) ในระหวางปปจจุบัน
บรอดคาซทไดชําระเงินประมูลคลื่นความถี่เปนจํานวนเงิน 301 ลานบาท พรอมวางหนังสือค้ําประกันจาก
ธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงินในสวนที่เหลือใหกับ กสทช. (2557: 339 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซทมีตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจายตามมูลคาราคา
ประมูลเปนจํานวนเงิน 1,572 ลานบาท
ในระหวางป บอรดคาซทไดตัดจําหนายตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนจํานวน 129 ลานบาท
(2557: 89 ลานบาท)
นอกจากนี้ บรอดคาซทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอื่น และนําสงเงินรายปเขากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตาม
ประกาศ กสทช.
เพื่อเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญา
เชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. ตั้งแตวันที่
17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซทตองจายคาใชบริการโครงขายเปนรายเดือน
ตามที่ระบุไวในสัญญา
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15. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืม
ขั้นต่ําและค้ําประกันโดยบริษัทฯและบริษัทยอย
16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2558
2557
เจาหนีก้ ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 7)
เจาหนีก้ ารคา - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
เจาหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วของกัน
(หมายเหตุ 7)
เจาหนี้อนื่ - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้ซื้อสินทรัพย
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1
109

172

169
51

78
81

23
81
95
184
493

15
56
49
75
367

20
14
35
289

23
12
3
5
202

17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในป 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 1,350 ลาน
บาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมขั้นต่ํา และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปน
รายไตรมาสจํานวน 24 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2560 และตองจายชําระคืนเงินตน
ทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทฯ และภายใตสัญญาใหสินเชื่อ
ดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไว บางประการ เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงินใหเปนไปตาม
อัตราที่กําหนดในสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซทมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 625
ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 947 ลานบาท)
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18. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย - สุทธิจากสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป

2558
1,572
(164)
1,408
(339)

2557
1,873
(254)
1,619
(211)

1,069

1,408

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจายมีกําหนดชําระเปนรายป ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในป 2562
(หมายเหตุ 14)
19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
20
(1)
19
(10)

2557
20
(1)
19
(13)

9

6

2558

2557
8
(1)
7
(3)

1
1
(1)

4

-

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ถึง 5 ป
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายคาเชาขัน้ ต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

11

9

20

3

5

8

(1)

-

(1)

-

(1)

(1)

10

9

19

3

4

7

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

14

6

20

1

-

1

(1)

-

(1)

-

-

-

13

6

19

1

-

1

20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํ า นวนเงิ น สํ า รองผลประโยชน ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ ง เป น เงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงไดดังนี้

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
(แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร):
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จายระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

งบการเงินรวม
2557
2558
22
24

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
10
14

2
1

4
1

2
-

1
-

(2)
23

(7)
22

12

(5)
10

26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 18 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ป) (2557: 18 ป และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 18 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

2558
(รอยละตอป)
4%
5%

2557
(รอยละตอป)
4%
5%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท (4.50%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท (3.50%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท (6%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท (4%)

งบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(3)
1

(1)
1

4
(5)

2
(3)

21. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
140 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 29 และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (MONOW1) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22
เมื่อวันที่ 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 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 814,379 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท
รวมเปนเงิน 2.0 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลว
จํานวน 308,093,553.7 บาท (หุนสามั ญจํานวน 3,080,935,537 หุน มูลคาหุ นละ 0.1 บาท) เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้
ก) อนุ มั ติ ใ ห ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯจากเดิ ม มู ล ค า 462,000,000
บาท (หุ น สามั ญ จํ า นวน
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) โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 25 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.1 บาท
ข) อนุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯจากเดิ ม มู ล ค า 461,999,997.50 บาท (หุ น สามั ญ จํ า นวน
4,619,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 492,799,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 4,927,999,975
หุน มู ลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 308,000,000 หุน มูลค าที่ตราไว
หุนละ 0.1 บาท
บริ ษั ท ฯได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการลดและเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วกั บ กระทรวงพาณิ ช ย เ มื่ อ วั น ที่ 6 และ 7
พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ
ในเดือนกันยายน 2558 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.5
บาท รวมเปนเงิน 50 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่
ชําระแลวจํานวน 310,093,553.7 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,100,935,537 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
22. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิด
มูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป นับตั้งแตวันที่
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ
2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯไดออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,479,067,065
หนวย
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23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุ น สะสมยกมา (ถามี ) จนกว าทุ น สํา รองนี้ จ ะมีจํ า นวนไม น อ ยกวาร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบีย น
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
24. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
ตนทุนการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ตนทุนขายสินคา
ตนทุนรับจางผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
453
381
269
289
526
201
219
172
113
105
154
89
65
68
53
28

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
157
685
35
45
79
-

144
675
25
42
73
-

25. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2557
2558
13
56
(67)
(54)

(121)
(65)

(หนวย:ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
12
56
(1)
11

56
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จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ผลกําไรจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

-

1

-

1

-

1

-

1

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่รบั รูใ นอดีต
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจา ยทีไ่ มถือ
เปนรายไดหรือคาใชจา ยทางภาษี:
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
เงินปนผลรับจากบริษทั ยอย
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปที่ไมไดบันทึกเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการการดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษทั ยอย
ขาดทุนจากการการดอยคาของเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกบริษัทยอย
อื่น ๆ
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
(540)
(77)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
150

608

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20

(108)

(15)

30

122

9

-

-

-

(47)
-

(66)
-

(47)

(66)

86

10

-

-

-

-

4

-

6
(54)

6
(65)

24
11

56
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
ประมาณการรับคืน
สินทรัพยไมมีตัวตน (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
อื่น ๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

203

136

โดยแสดงเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม

211
(8)
203

142
(6)
136

6
(12)
5
202
2

5
(8)
4
133
2

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพยไมมีตัวตน
(ผลแตกตางคาตัดจําหนาย)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

(1)
4
(1)
(69)
-

1
(121)
(1)

(67)

(121)

(หนวย: ลานบาท)
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

1

1

-

-

(1)
2
-

(1)
2
(1)

(1)

-

(1)

-

2

1

31

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอย มีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุ นทางภาษีที่
ยังไมไดใชจํานวน 429 ลานบาท (2557: 49 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํา
ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได
26. การสงเสริมการลงทุน
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2554)
ในป 2558 เอ็มไอเอสมีรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 305 ลานบาท (2557: 359 ลานบาท)
27. กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน
ระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุน
สามัญเทียบเทา
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุน สามัญ
ขาดทุนสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2558
2557
2558
2557
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน ) (ลานหุน )
ขาดทุนตอหุน ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทใหญ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญที่ออกใหกับผูถ ือ
หุนเดิม
ขาดทุนตอหุน ปรับลด
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

(487)

(12)

3,086

3,080

-

-

318

109

(487)

(12)

3,404

3,189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน สามัญ
กําไรสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2558
2557
2558
2557
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน ) (ลานหุน )
กําไรตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทใหญ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญที่ออกให
กับผูถอื หุนเดิม
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรที่เปนของผูถ ือหุนสามัญสมมติวามีการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

140

552

3,086

3,080

-

-

318

109

140

552

3,404

3,189

กําไรตอหุน
2558
2557
(บาท)
(บาท)
(0.158)

(0.004)

ปรับเพิ่ม

(0.004)

กําไรตอหุน
2558
2557
(บาท)
(บาท)

0.045

0.179

0.041

0.173

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขา
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจาย
จํานวน 13 ลานบาท (2557: 10 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (2557: 5 ลานบาท)
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29. เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2557

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
(หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน)

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2558
เงินปนผลประจําป 2556
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2557

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ที่ประชุมวิสามัญสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

- เงินสดปนผล
- หุนปนผล 1,680,000,000 หุน
รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2557

61.6
61.6

0.02
0.02

145.6

0.10

28.0
168.0
341.6

0.02
0.12
0.24

30. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพย
ที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
รายไดสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยเกิดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย
ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดังตอไปนี้

34

(1)

ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล
2557
2558
(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
(1)
(2)

1,683
1,683
307

(2)

ธุรกิจบันเทิง
2558

การตัดรายการบัญชีระหวางกัน
2557
2558
2557

1,413
1,413

210
28
238

114
34
148

523

(67)

(7)

(28)
(28)

(34)
(34)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
1,893
1,893

1,527
1,527

240

516

32
(230)
(450)
(133)
54
(487)

77
(182)
(407)
(81)
65
(12)

ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจสื่อทีวี
ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร

35

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 417 ลานบาท (2557: 363 ลานบาท)
ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร
31.2 การค้ําประกัน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อเปนจํานวน
3,283 ลานบาท (2557: 3,947 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ
เปนจํานวน 3,244 ลานบาท (2557: 3,907 ลานบาท)

ข)

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

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้
2558
จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

220
316
426

(หนวย: ลานบาท)
2557
179
343
477

31.4 คดีฟองรอง
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯไดถูกฟองจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งตอศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาและเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน
จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี
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32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินใหกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และ
เงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการให
สินเชื่ อ อยางไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย อยมีลูกคารายใหญจํานวนนอยรายและอยูในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษั ทย อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว เงินใหกูยืม เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและ
บริการเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญอินโดนีเซีย

งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.0886
32.9630

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(ลาน)

2557
(ลาน)

2558
(ลาน)

2557
(ลาน)

3
5,417

2
4,490

-

-

2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.0886
0.0026

32.9630
0.0027

บริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
2

31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.105 - 36.195

วันครบกําหนดตามสัญญา
15 มีนาคม 2559

32.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืม
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผู
ถือหุน โดย ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอ ยมีอัตราสวนหนี้ สิน ตอทุ นเทากับ 1.18:1
(2557: 0.85:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.10:1 (2557: 0.07:1)
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
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