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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)                      
ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                      
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                      
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและ                     
กระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                      
และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ                      
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม
บริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ                      
ตามท่ีระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจา                      
ไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้
ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 

การรับรูรายได 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจหลักท้ังในดานธุรกิจส่ือ การใหบริการขอมูล และธุรกิจบันเทิง ทําใหกลุมบริษัท                     
มีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการท่ีหลากหลาย รายไดของกลุมบริษัทมีมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
อยางมาก และมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทท่ีผูใชงบการเงินใหความสนใจ ขาพเจาจึงให
ความสําคัญในการรับรูรายไดของกลุมบริษัท 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ                    
ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว 

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวางปและชวงใกลส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

• สอบทานใบลดหนี้ท่ีกลุมบริษัทออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการ

ขายสินคาและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป 

การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี                     
จํานวนรวม 3,538 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 13 และขอ 14 เนื่องจากฝายบริหารของกลุมบริษัทพบวาอาจมีขอบงช้ีของการดอยคาของสินทรัพย                      
ไมมีตัวตนดังกลาว ซ่ึงในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยตองใชดลุยพินิจท่ีสําคัญของฝายบริหารท่ีเกี่ยวของกับ                       
การคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซ่ึงการกําหนดขอสมมติท่ีสําคัญในการคาดการณ
ผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น 
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ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                     
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซ่ึงขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายใน
และภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว                     
และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลอง                      
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะ
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 2,957 ลานบาท                     
และ 499 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ                      
งบการเงินขอ 10 และขอ 7 เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯพบวาอาจมีขอบงช้ีของการดอยคาของเงินลงทุนและ                     
เงินใหกูยืมดังกลาว ซ่ึงในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนและเงินใหกูยืมดังกลาวตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของ
ฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซ่ึงการกาํหนดขอสมมติ
ท่ีสําคัญในการคาดการณผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
และเงินใหกูยืมดังกลาว 

ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                     
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซ่ึงขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายใน
และภายนอกของบริษัทยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง
เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว                     
และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลอง                      
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะ
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช
จํานวน 200 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 ของสินทรัพยรวม โดยกลุมบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีจะสามารถรับรูรายการไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนในอนาคตได ซ่ึงในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนไดนั้นตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารอยางมาก                     
ในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตามแผนธุรกิจที่ไดอนุมัติแลว 
ดังนั้น จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ขาพเจาไดทําความเขาใจการควบคุมท่ีสําคัญในการจัดทําและอนุมัติประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรับรู
รายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยสอบถามผูรับผิดชอบและทําความเขาใจการควบคุมท่ีกลุมบริษัท
ออกแบบไว ขาพเจาไดประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนและขอสมมติ
ทางดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทําประมาณการดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลท้ังภายนอกและ
ภายในของกลุมบริษัท โดยขาพเจาไดใหความสําคัญกับขอมูลและขอสมมติท่ีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของ
รายไดและอัตรากําไรข้ันตนโดยตรง นอกจากนี้ ขาพเจาไดเปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไร                      
ทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกลาว ตลอดจน
ทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามขอมูลและขอสมมติดังกลาวขางตน และพิจารณา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโต
ของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชท่ีกลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

เร่ืองอ่ืน 
งบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี                     
19 กุมภาพันธ 2559 แตไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ี 
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ขอมูลอ่ืน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง                     
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ี
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ
เช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้น                      
มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม                     
หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล                      
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการ
ดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการ                      
ท่ีดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องอีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก                      
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน                      
ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
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ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                      
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน                     
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก                     
การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด                    
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ                     
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร 
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผน
ไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                     
ซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไว
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือใน
สถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวน
ไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 

กรองแกว  ลิมปกิตติกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ 2560 
 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 86,808,404        194,287,822      25,649,996        26,447,473        
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร 229,563             223,400             2,939                 -                         
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8 529,530,185      554,263,316      476,947,646      714,733,620      
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 7 -                         -                         -                         2,385,741,067  
สินคาคงเหลือ 9 8,829,228          9,911,241          -                         -                         
คาใชจายลวงหนา 22,900,801        36,588,094        5,692,246          17,808,207        
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 25,782,323        41,400,853        8,844,920          11,662,210        
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 674,080,504      836,674,726      517,137,747      3,156,392,577  
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 9,128,667          450,559             106,351             109,347             
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                         -                         2,956,825,986  566,713,061      
เงินลงทุนในการรวมคา 11 51,226,023        -                         -                         -                         
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 7 -                         -                         498,900,000      -                         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 777,356,703      716,686,350      55,217,289        69,186,879        
สินทรัพยไมมีตัวตน 13 1,951,972,846  1,723,404,170  126,718,918      24,425,723        
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 14 1,585,572,586  1,714,351,846  -                         -                         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 25 210,848,028      210,783,276      2,512,441          2,284,130          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 131,474,183      75,385,427        55,304,873        30,752,158        
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,717,579,036  4,441,061,628  3,695,585,858  693,471,298      
รวมสินทรัพย 5,391,659,540  5,277,736,354  4,212,723,605  3,849,863,875  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 135,000,000      135,000,000      15,000,000        15,000,000        
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 16 295,054,561      493,134,674      197,722,055      288,946,016      
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 17 54,893,750        -                         -                         -                         
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 18 360,566,258      339,122,509      -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 19 6,043,515          10,600,433        3,244,571          3,151,979          
ภาษีเงินไดคางจาย 296,513             -                         -                         -                         
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 30,209,083        38,164,749        10,332,571        12,448,632        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 47,162,324        3,459,290          864,349             -                         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 929,226,004      1,019,481,655  227,163,546      319,546,627      
หน้ีสินไมหมุนเวียน
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 17 1,338,985,017  725,460,000      -                         -                         
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 18 708,841,790      1,069,408,048  -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 19 3,094,482          8,739,607          1,405,955          4,387,139          
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20 36,210,278        23,105,946        16,615,939        11,928,585        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 25 9,691,493          7,978,780          -                         -                         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,096,823,060  1,834,692,381  18,021,894        16,315,724        
รวมหน้ีสิน 3,026,049,064  2,854,174,036  245,185,440      335,862,351      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,984,999,975 หุน 
         (2558: หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 498,499,998      492,799,998      498,499,998      492,799,998      
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 3,200,935,537 หุน 
         (2558: หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 320,093,554      310,093,554      320,093,554      310,093,554      
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,935,691,191  2,749,191,191  2,935,691,191  2,749,191,191  
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23 49,850,000        49,280,000        49,850,000        49,280,000        
  ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (795,591,899)    (539,645,296)    661,903,420      405,436,779      
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (144,432,370)    (145,357,131)    -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 2,365,610,476  2,423,562,318  3,967,538,165  3,514,001,524  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,391,659,540  5,277,736,354  4,212,723,605  3,849,863,875  

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 2,076,756,211    1,892,953,253    968,888,871       1,082,824,686    
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 10 -                         -                         232,391,285       235,991,150       
รายไดอื่น 35,947,941         32,182,168         94,574,782         141,827,437       
รวมรายได 2,112,704,152    1,925,135,421    1,295,854,938    1,460,643,273    
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 1,633,841,862    1,649,963,155    786,404,261       853,502,517       
คาใชจายในการขายและบริการ 107,572,475       229,650,718       21,355,789         53,211,120         
คาใชจายในการบริหาร 417,921,961       449,909,816       200,305,077       262,704,730       
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         9,887,000           21,794,689         
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา 21,300,000         -                         -                         -                         
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 23,777,955         2,724,623           11,459,384         -                         
หนี้สงสัยจะสูญ 1,367,215           -                         -                         118,262,086       
รวมคาใชจาย 2,205,781,468    2,332,248,312    1,029,411,511    1,309,475,142    
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (93,077,316)       (407,112,891)     266,443,427       151,168,131       
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา (1,810,826)         -                         -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (94,888,142)       (407,112,891)     266,443,427       151,168,131       
คาใชจายทางการเงิน (145,013,948)     (133,097,062)     (1,223,672)         (888,953)            
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (239,902,090)     (540,209,953)     265,219,755       150,279,178       
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 25 (9,650,668)         53,636,561         (5,735,548)         (10,635,316)       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (249,552,758)     (486,573,392)     259,484,207       139,643,862       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
    ที่เปนเงินตราตางประเทศ 924,761            8,476,755         -                         -                       

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 20 (7,158,687)         -                         (3,059,458)         -                         
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 25 1,334,842           -                         611,892              -                         
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (5,823,845)         -                         (2,447,566)         -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (4,899,084)         8,476,755           (2,447,566)         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (254,451,842)     (478,096,637)     257,036,641       139,643,862       

กําไรตอหุน 27
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.079)                (0.158)                0.082                  0.045                  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.079)                (0.158)                0.078                  0.041                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (239,902,090)     (540,209,953)     265,219,755       150,279,178       
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคา 79,659,602         70,440,502         20,558,524         23,675,732         
   คาตัดจําหนาย 676,462,420       455,881,267       2,959,271           2,147,540           
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 128,779,260       128,779,260       -                         -                         
   หนี้สงสัยจะสูญ 1,367,215           -                         1,912,261           -                         
   หนี้สงสัยจะสูญ - เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย -                         -                         (14,394,960)       118,262,086       
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (กลับรายการ) (818,789)            1,018,654           -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         9,887,000           21,794,689         
   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา 21,300,000         -                         -                         -                         
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         (232,391,285)     (235,991,150)     
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 1,810,826           -                         -                         -                         
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ 1,344,376           (411,443)            (9,315)                -                         
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 23,777,955         2,724,623           11,459,384         -                         
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 3,561,308         21,823,203       294,808              -                       
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 79,919                2,092,529           (322,066)            (10,198,582)       
   ตัดจําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 636,584            114,306            123,960              -                       
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,606,406           5,692,155           1,634,148           2,159,099           
   ดอกเบี้ยรับ (644,929)            (5,001,399)         (31,230,633)       (69,446,742)       
   คาใชจายดอกเบี้ย 145,013,948       133,097,062       1,223,672           888,953              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 848,034,011       276,040,766       36,924,524         3,570,803           
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 15,408,824         31,055,886         194,281,733       (49,479,241)       
   สินคาคงเหลือ 1,900,803           (3,191,639)         -                         -                         
   คาใชจายลวงหนา 13,585,214         19,003,062         12,156,897         (2,053,703)         
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,007,408           877,287              517,167              156,525              
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (109,939,950)     (8,177,514)         (88,409,089)       84,972,977         
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 43,703,035         (3,063,472)         864,349              (352,103)            
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน -                         (1,738,180)         -                         -                         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินไดและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 815,699,345       310,806,196       156,335,581       36,815,258         
   จายภาษีเงินได (67,398,330)       (82,070,062)       (30,545,809)       (53,170,320)       
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 1,307,083           4,505,136           -                         -                         
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 749,608,098       233,241,270       125,789,772       (16,355,062)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 644,929              6,666,774           22,765,450         7,041,169           
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,163)                399,776,600       (2,939)                400,000,000       
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                         -                         1,880,139,023    (997,099,740)     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (8,678,108)         (241,794)            2,996                  (11,496)              
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (2,399,999,925)  (12,511,678)       
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการรวมคา (74,336,849)       -                         -                         -                         
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                         289,189,155       215,991,900       
เงินสดจายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (193,701,851)     (207,091,132)     (6,205,312)         (15,450,578)       
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 41,560                618,589              194,468              -                         
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (848,648,509)     (931,752,759)     (3,513,131)         (4,245,629)         
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (412,000,000)     (301,000,000)     -                         -                         
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,536,684,991)  (1,033,023,722)  (217,430,215)     (406,286,052)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย (74,539,996)       (44,400,392)       (1,264,608)         (996,990)            
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารเพิ่มข้ึน -                         135,000,000       -                         15,000,000         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 668,418,767       322,070,000       -                         -                         
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (10,202,043)       (15,917,912)       (2,888,592)         (2,713,577)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 95,000,000         52,338,905         95,000,000         52,338,905         
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (4,014)                (61,565,003)       (3,834)                (61,565,003)       
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 678,672,714       387,525,598       90,842,966         2,063,335           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 924,761              8,476,755           -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (107,479,418)     (403,780,099)     (797,477)            (420,577,779)     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 194,287,822       598,067,921       26,447,473         447,025,252       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 86,808,404         194,287,822       25,649,996         26,447,473         

-                         -                         -                         -                         
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   ซ้ืออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 16,987,735         71,479,312         -                         -                         
   ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมไดชําระ 95,315,889         113,094,042       -                         -                         
   ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนโดยจายชําระเปนหุนสามัญ 101,500,000       -                         101,500,000       -                         
   รับชําระเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยเปนสินทรัพย -                         -                         22,673,360         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: บาท)



(หนวย: บาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

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

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         

-                               
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         
ขาดทุนสําหรับป -                               -                               -                               -                               (249,552,758)           -                               -                               -                               (249,552,758)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                               -                               -                               -                               (5,823,845)               924,761                   -                               924,761                   (4,899,084)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                               -                               -                               (255,376,603)           924,761                   -                               924,761                   (254,451,842)           
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21) 10,000,000              -                               186,500,000            -                               -                               -                               -                               -                               196,500,000            
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                               -                               -                               570,000                   (570,000)                  -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 320,093,554            -                               2,935,691,191         49,850,000              (795,591,899)           7,932,797                (152,365,167)           (144,432,370)           2,365,610,476         

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ สวนของผูถือหุน

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       

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 310,093,554            -                               2,749,191,191         49,280,000              405,436,779            3,514,001,524         
กําไรสําหรับป -                               -                               -                               -                               259,484,207            259,484,207            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                               -                               -                               -                               (2,447,566)               (2,447,566)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                               -                               -                               257,036,641            257,036,641            
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21) 10,000,000              -                               186,500,000            -                               -                               196,500,000            
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
     สํารองตามกฎหมาย -                               -                               -                               570,000                   (570,000)                  -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 320,093,554          -                             2,935,691,191        49,850,000            661,903,420          3,967,538,165       

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

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

 จัดสรรแลว - 
สํารองตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

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                    
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ก) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ือ
อินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ธุรกิจส่ือทีวี และธุรกิจส่ือวิทยุ 

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 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2559 2558 
   รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด ผลิต จําหนายและบริการขอมูลสาระบันเทิง นิตยสาร

บันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง ภาพยนตร เพลง        
สื่อบันเทิงอื่น ๆ 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด ใหบริการจัดหาหองพักโรงแรม ทัวรและเปนตัวแทน
จําหนายต๋ัวโดยสาร รวมถึงผลิตและใหบริการขอมูล 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ใหบริการพื้นที่ ผลิต รับจางผลิตรายการสื่อโทรทัศน
และสื่ออื่น ๆ รวมทั้งใหบริการขอมูลสาระบันเทิง 

ไทย 100 100 

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

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด 
(เดิมช่ือบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด) 

ผลิต จําหนายและบริการขอมูลสาระบันเทิง                    
รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับความบันเทิง
ผานสื่อทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด ใหบริการนักแสดง ศิลปน และขอมูลสาระบันเทิง           
ผานสื่อทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท ที โมเมนต จํากัด ผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร                    
รวมถึงใหบริการขอมูลสาระบันเทิง 

ไทย 100 - 

Mono Technology Korea Corporation ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ 
(เลิกดําเนินกิจการและชําระบัญชีเรียบรอยแลว) 

เกาหลี - 100 

PT Mono Technology Indonesia ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ อินโดนีเซีย 100 100 
(ถือหุนโดยบริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 

รอยละ 1) 
(เลิกดําเนินกิจการและอยูระหวางการชําระบัญชี)    

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ เวียดนาม 100 100 
Mono Technology Hong Kong Ltd. ใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ ฮองกง 100 100 
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  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2559 2558 
   รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทยอย 
บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 
บริษัท โมโน ฟลม จํากัด 
 

ผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร                    
รายการโทรทัศน รวมถึงใหบริการขอมูลสาระบันเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 
บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด 
จัดการแขงขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท รวมถึงจัดการทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด 
 

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

ไทย 100 100 

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนในบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรม                     
ท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจ                     
ในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท                     
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก                    
งบการเงินรวมนี้แลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม
จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                     
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี                      
การเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย       
เงินลงทุนในการรวมคา และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธี
สวนไดเสียได ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา ท้ังนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท
และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอง
ปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง 

มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย เนื่องจากฝายบริหาร
ไดพิจารณาแลววาจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 
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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 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
5.1 การรับรูรายได 
 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา                    
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหกัสวนลดแลว 

 รายไดจากการใหบริการ 

 รายไดจากการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี รายไดจากการโฆษณาและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจอินเทอรเน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยุรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี       

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัด    
ในการเบิกใช 

5.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึก      

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได           
ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

5.4 สินคาคงเหลือ 
 แผนซีดี แผนวีซีดี และแผนดีวีดี แสดงดวยราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 นิตยสารและหนังสือแสดงดวยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ      
ตํ่ากวา 

5.5 เงินลงทุน 
ก)  เงินลงทุนในการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

ข)  เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี                     
ราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และ                    

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังนี้ 

        อายุการใหประโยชน 
  อาคาร   40 ป 
  สวนปรับปรุงท่ีดิน   20 ป 
  สวนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา   5, 10 ป 
  อุปกรณ เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  4, 5 ป 
  คอมพิวเตอรและอุปกรณ   3 - 5 ป 
  ยานพาหนะ   5 ป 
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คาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวา
จะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

5.7 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน                    

ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้น                     
จะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

5.8 สินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและคาตัดจําหนาย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใช

คล่ืนความถ่ีตามราคาทุน โดยตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีวัดมูลคาเทียบเทาเงินสดตาม
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีจะจายชําระ ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีตองจายชําระกับมูลคาเทียบเทา                    
เงินสดบันทึกเปนคาใชจายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใช                    
คล่ืนความถ่ีซ่ึงจะเร่ิมตัดจําหนายในงบกําไรขาดทุนเม่ือพรอมท่ีจะใหบริการในเชิงพาณิชย  

 ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี                    
ท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น                    
และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและ                      
บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว                     
ทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 
            อายุการใหประโยชน 

  ตนทุนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 15 ป 
  ตนทุนเว็บไซต 10 ป 
  ลิขสิทธ์ิภาพยนตร เพลงและวิดีโอ 5, 10 ป หรือตามอายุสัญญา 
  ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 3, 5, 10 ป หรือตามอายุสัญญา 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร 3, 5, 10, 20 ป 
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5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอย 

5.10 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือ
มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตาม               
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

 สัญญาเชาอาคารและอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

5.11 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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5.12 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของ

บริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน                    
จากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการ
ใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

5.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ

เกิดรายการ 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย

สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   
ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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5.14 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากร   
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระ
ผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.15 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี            

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น 
โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษี                    
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ัง                    
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา                    
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมด
หรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
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6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ                    

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร                    

ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอย                     
ไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ                    

ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี

สาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น                    
ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต                    
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา                    

ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 
หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน
เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 คดีฟองรอง 
 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีกับกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ช่ือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
กลุมจัสมิน มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน 
บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
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 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 
 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน  
รายไดจากการขายและการบริการ 29 28 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
รายไดอื่น - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
ตนทุนขายและบริการ 2 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาและคาบริการจาย 73 73 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 15 20 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
รายไดจากการขายและการบริการ 7 7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ 232 236 ตามมติที่ประชุมของบริษัทยอย 
ดอกเบี้ยรับ 31 65 รอยละ 3 ตอป 
รายไดอื่น 52 50 ราคาตามสัญญา 
สวนแบงรายไดคาบริการ 464 472 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 6 8 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 2 14 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน    
รายไดจากการขายและการบริการ 14 13 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาและคาบริการจาย 50 48 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 14 19 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษัทยอย - - 6 123
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 4 2 2
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 4 4 8 125 
  
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 8)  
บริษัทยอย - - 194 231
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน - - 194 231 

  
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษัทยอย - - 55 112
รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  - - 55 112 
  
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 7 6 6
รวมเงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกีย่วของกัน 7 7 6 6 
  
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 16)  
บริษัทยอย - - 117 169
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1 - -
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน - 1 117 169 
  
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)  
บริษัทยอย - - 5 3
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 23 23 18 17
รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน 23 23 23 20 
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เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 

ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคล่ือนไหวของ  
เงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

2558 เพ่ิมขึ้น ลดลง 
31 ธันวาคม 

2559 
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 770 40 (800) 10 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 23 - (14) 9 
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 1,466 84 (1,445) 105 
บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด 
(เดิมช่ือบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด) 62 - - 62 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Korea Corporation 106 - (106) - 
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 11 - - 11 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 49 32 - 81 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด 5 - - 5 
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด - 9 - 9 
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด - 190 - 190 
บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด - 28 - 28 
 2,504 383 (2,365) 522 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (118) (11) 106 (23) 
รวม 2,386 372 (2,259) 499 

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 และวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมจากบริษัท โมโน     
โปรดักช่ัน จํากัด รวมเปนจํานวนเงิน 1,445 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 วันท่ี 4 เมษายน 2559 และวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม
จากบริษัทโมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด รวมเปนจํานวนเงิน 800 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายเงินใหกูยืมแก
Mono Technology Korea Corporation จํานวน 80 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวแลว
ท้ังจํานวนเปนหนี้สูญภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดรับชําระหนี้เปนเงินสดจํานวน 4 ลานบาท                    
และในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกจํานวน 22 ลานบาท  
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ยอดคงเหลือเปนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงไมมีหลักประกันและคิดดอกเบ้ีย          
ในอัตรารอยละ 3 ตอป โดยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะไมเรียกใหบริษัทยอย
ชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่งป ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดประเภทเงินใหกูยืมดังกลาว   
เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนระยะส้ัน 45 44 28 27 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 46 45 29 28 

 การคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 31.2 ก) 

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) 4 4 8 125 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 164 223 87 114 
รายไดคางรับ 251 188 131 135 
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 55 112 
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 194 231 
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 113 147 2 2 
รวม 532 562 477 719 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2) (8) - (4) 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 530 554 477 715 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุลูกหนี้ท่ีคงคางนับจาก
วันท่ีถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
อายุหนี้คางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กิจการที่เกีย่วของกัน 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 4 3 3 112 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน - 1 1 3 
3 - 6 เดือน - - 1 1 
6 - 12 เดือน - - 1 2 
มากกวา 12 เดือน - - 2 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 4 8 125 
     
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 81 144 44 75 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 87 78 43 35 
3 - 6 เดือน 7 7 - - 
6 - 12 เดือน 6 5 - - 
มากกวา 12 เดือน 10 13 - 4 
 191 247 87 114 

หัก:  ประมาณการรับคืน (27) (24) - - 
 164 223 87 114 
หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2) (8) - (4) 
รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 162 215 87 110 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 166 219 95 235 
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9. สินคาคงเหลือ 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคาสําเร็จรูป 14 15 (6) (7) 8 8 
งานระหวางทํา 1 2 - - 1 2 
รวม 15 17 (6) (7) 9 10 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯ

รับระหวางป 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 982 132 902 52 - -
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  20 20 9 9 - -
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 8 8 232 236
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 1,820 320 1,820 320 - -
บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด 
(เดิมช่ือบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด) 38 38 55 55 - - 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 1 1 1 1 - -
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - - - -
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด 5 5 5 5 - -
บริษัท ที โมเมนต จํากัด 50 - 50 - - -
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - -
Mono Technology Korea Corporation - 18 - 18 - -
Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 107 107 107 - -
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 10 10 10 10 - - 
   2,971 589 232 236 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (14) (22)   
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ   2,957 567   
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 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติจัดต้ังบริษัท ที โมเมนต จํากัด โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 1,999,997 หุน มูลคา                    
หุนละ 100 บาท ซ่ึงเรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท และเม่ือ
วันท่ี 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน โดยสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯในบริษัท ที โมเมนต จํากัด เปนรอยละ 100 

ข) อนุมัติใหซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด จํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท เปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุน                    
ในบริษัทยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติใหซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด จํานวน 8,500,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท เปนจํานวนเงิน 850 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุน                    
ในบริษัทยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

ข) อนุมัติใหจดทะเบียนเลิกกิจการ PT Mono Technology Indonesia และ Mono Technology Korea 
Corporation ปจจุบันอยูในระหวางการชําระบัญชีและชําระบัญชีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
ตามลําดับ 

ในเดือนธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที โมเมนต จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย มีมติใหเรียก
ชําระคาหุนจากผูถือหุนอีกจํานวนรอยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท โดยไมมี
การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ
ไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุนของเงินลงทุน                     
เปนจํานวน 382 ลานบาท (2558: 415 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคา
สําหรับเงินลงทุนดังกลาวเน่ืองจากผูบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลง                     
อยางถาวร 
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11. เงินลงทุนในการรวมคา 
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทยอย (Mono Technology Hong Kong Ltd.) ไดรวมลงทุนกับบริษัทแหงหนึ่ง

จัดต้ัง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน โดยมีทุนจดทะเบียน                     
8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เรียกชําระแลวรอยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในการรวมคาดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม 

การรวมคา ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
  31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
  (รอยละ) (รอยละ)     

Yunnan Mono Digital 
Technology Company 
Limited 

ใหบริการขอมูลและ
สาระบันเทิง 

42 - 53 - 51 - 
รวม    53 - 51 - 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนใน Yunnan 
Mono Digital Technology Company Limited ในงบการเงินรวมจํานวน 2 ลานบาท สวนแบงขาดทุน                    
จากการลงทุนในการรวมคานี้คํานวณจากงบการเงินซ่ึงไดจัดทําข้ึนโดยฝายบริหารของการรวมคา  
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคาร       
สวนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเชา

อุปกรณ 
เคร่ืองตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

คอมพิวเตอร
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

สินทรัพย 
ระหวาง
ติดต้ัง รวม

ราคาทุน 
1 มกราคม 2558 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
ซ้ือเพิ่ม - 6 43 14 - 78 141
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1) (1) (2) - - (4)
โอนเขา (ออก) 12 288 - - - (300) -
31 ธันวาคม 2559 256 366 201 265 25 5 1,118
คาเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2558 - 17 48 118 12 - 195
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 7 27 34 2 - 70
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน  
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - - (1) - (1)

31 ธันวาคม 2558 - 24 75 152 13 - 264
คาเส่ือมราคาสําหรับป 1 12 31 34 2 - 80
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน  
ที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1) (1) (1) - - (3)

31 ธันวาคม 2559 1 35 105 185 15 - 341
มูลคาสุทธิตามบญัชี   
31 ธันวาคม 2558 244 49 84 101 12 227 717 
31 ธันวาคม 2559 255 331 96 80 10 5 777 
คาเส่ือมราคาสําหรับป    
2558 (จํานวน 52 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 70 
2559 (จํานวน 62 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 80 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา 

อุปกรณ เคร่ือง
ตกแตงและ
เคร่ืองใช
สํานักงาน 

คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558 36 26 104 7 173
ซ้ือเพิ่ม - 2 18 - 20 
31 ธันวาคม 2558 36 28 122 7 193
ซ้ือเพิ่ม - 1 5 - 6 
31 ธันวาคม 2559 36 29 127 7 199 
คาเส่ือมราคาสะสม  
1 มกราคม 2558 11 15 71 3 100
คาเส่ือมราคาสําหรับป 3 5 15 1 24 
31 ธันวาคม 2558 14 20 86 4 124
คาเส่ือมราคาสําหรับป 3 4 12 1 20 
31 ธันวาคม 2559 17 24 98 5 144 
มูลคาสุทธิตามบญัชี  
31 ธันวาคม 2558 22 8 36 3 69 
31 ธันวาคม 2559 19 5 29 2 55 
คาเส่ือมราคาสําหรับป     
2558 (จํานวน 11 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 24 
2559 (จํานวน 8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 20 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการ 
จํานวน 3 ลานบาท (2558: ไมมี) โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนในอัตรารอยละ 6.5 ตอป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว                     
แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 142 
ลานบาท (2558: 99 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 89 ลานบาท (2558: 58 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 12 ลานบาท (2558: 32 ลานบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (2558: 8 ลานบาท) 

บริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนจํานวนเงิน 250 
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 2558 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
ซ้ือเพิ่ม - 2 6 2 922 932
จําหนาย/ตัดจําหนาย (1) (485) (4) - - (490)
โอนเขา (ออก) - 772 140 14 (926) -
31 ธันวาคม 2559 83 1,919 265 66 479 2,812
คาตัดจําหนายสะสม   
1 มกราคม 2558 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
คาตัดจําหนายสําหรับป 5 621 41 9 - 676
คาตัดจําหนายสําหรับ 
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (1) (484) (1) - - (486)
31 ธันวาคม 2559 33 708 66 26 - 833
คาเผื่อการดอยคา   
1 มกราคม 2558 1 - - - - 1
เพิ่มข้ึนระหวางป - - - - 3 3
31 ธันวาคม 2558 1 - - - 3 4
เพิ่มข้ึนระหวางป 16 11 3 - - 30
กลับรายการคาเผือ่การดอยคา (4) - (3) - - (7)
31 ธันวาคม 2559 13 11 - - 3 27
มูลคาสุทธิตามบญัชี   
31 ธันวาคม 2558 54 1,059  97 33 480 1,723 
31 ธันวาคม 2559 37 1,200 199 40 476 1,952 
คาตัดจําหนายสําหรับป   
2558 (จํานวน 455 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 456 
2559 (จํานวน 673 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 676 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ลิขสิทธ์ิ 
เว็บไซต

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร 

เพลง และวีดีโอ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งาน 
ระหวางผลิต รวม

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558 11 9 4 10 34
ซ้ือเพิ่ม - - - 4 4
31 ธันวาคม 2558 11 9 4 14 38
ซ้ือเพิ่ม - 12 1 104 117
โอนเขา (ออก) - - 14 (14) -
31 ธันวาคม 2559 11 21 19 104 155
คาตัดจําหนายสะสม  
1 มกราคม 2558 4 5 2 - 11
คาตัดจําหนายสําหรับป - 2 - - 2
31 ธันวาคม 2558 4 7 2 - 13
คาตัดจําหนายสําหรับป - 1 2 - 3
31 ธันวาคม 2559 4 8 4 - 16
คาเผื่อการดอยคา  
31 ธันวาคม 2558 1 - - - 1
เพิ่มข้ึนระหวางป - 11 - - 11
31 ธันวาคม 2559 1 11 - - 12 
มูลคาสุทธิตามบญัชี  
31 ธันวาคม 2558 6 2 2 14 24 
31 ธันวาคม 2559 6 2 15 104 127 
คาตัดจําหนายสําหรับป    
2558 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 2 
2559 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนที่เหลอืรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 3 
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14. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บรอดคาซท”) เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อให

บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัด
ปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (“กสทช.”) โดยบรอดคาซทจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีจํานวน 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 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 15 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาต (วันท่ี 25 เมษายน 2557) ในระหวางปปจจุบัน 
บรอดคาซทไดชําระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเปนจํานวนเงิน 412 ลานบาท (2558: 301 ลานบาท) พรอมวาง
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินในสวนท่ีเหลือใหกับ กสทช.  
ตอมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ไดมีราชกิจจานุเบกษาใหผูรับใบอนุญาตท่ีมีความประสงคจะขยายระยะเวลา
การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเหลือแจงหนังสือไปยังกสทช. โดยบรอดคาซทไดดําเนินการแลว
ตามจดหมายลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บรอดคาซทมีตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจายตามมูลคาราคา
ประมูล (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เปนจํานวนเงิน 1,160 ลานบาท (2558: 1,572 ลานบาท) โดยบรอดคาซทจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เหลือหลังการขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาข้ันตํ่าท่ีเหลือจํานวน 38 ลานบาท แบงชําระ  2 งวด                    

ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 4 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าจํานวน 1,122 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด                     

ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 8 ปนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
ในระหวางป บอรดคาซทไดตัดจําหนายตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเปนจํานวน 129 ลานบาท 
(2558: 129 ลานบาท) 
นอกจากนี้ บรอดคาซทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอ่ืน และนําสงเงินรายปเขากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตาม
ประกาศ กสทช.  
เพื่อเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาต เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 บรอดคาซทไดเขาทําสัญญา
เชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. ต้ังแตวันท่ี                    
17 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซทตองจายคาใชบริการโครงขายเปนรายเดือน
ตามท่ีระบุไวในสัญญา 
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15. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่า

และคํ้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   (หมายเหตุ 7) - 1 117 169 
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกนั 33 109 6 51 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วของกัน 
   (หมายเหตุ 7) 23 23 23 20 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเกีย่วของกัน 51 81 13 14 
คาใชจายคางจาย 76 95 39 35 
เจาหนี้ซ้ือสินทรัพย 112 184 - - 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 295 493 198 289 

17. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 ในป 2557 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง

จํานวน 1,350 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่า และมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสจํานวน 24 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี 30 กันยายน 2560 และตองจาย
ชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

ในระหวางปปจจุบัน บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศ
แหงหนึ่งจํานวน 230 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่า และมี
กําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 84 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ
ตองจายชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2566 เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการ                   
จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 และ
การโอนสิทธิการรับเงินรายไดคาบริการพื้นท่ีท้ังหมด รวมท้ังคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

ภายใตสัญญาใหสินเช่ือดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไวบางประการ เชน การรักษาอัตราสวน
ทางการเงินใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน                     
เปนตน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด มีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิได
เบิกใชเปนจํานวน 184 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 625 ลานบาท) 

18. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 1,160 1,572 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (91) (164) 
รวม 1,069 1,408 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (360) (339) 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย - สุทธิจาก           

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 709 1,069 

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจายมีกําหนดชําระเปนรายป ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในป 2565 
(หมายเหตุ 14) 

19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 10 20 5 8
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1) (1) (1) (1)
รวม 9 19 4 7
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (6) (10) (3) (3)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก           

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3 9 1 4 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ป  
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 7 3 10 4 1 5

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

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 6 3 9 3 1 4 

 
 (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 

20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 23 22 12 10
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน   

(แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร):   
ตนทุนบริการในปจจุบัน  5 2 2 2
ตนทุนดอกเบี้ย 1 1 - -

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน 3 - 1 -
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 4 - 2 -

      ผลประโยชนที่จายระหวางป - (2) - -
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 36 23 17 12 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 17 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ป) (2558: 18 ป และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 18 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 2559 2558 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.5% 4% 
อัตราการข้ึนเงินเดือน 5% 5% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของมูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
อัตราคิดลด   
   เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท  (3) (3) (1) (1) 
   ลดลง 50 เบซิสพอยท  3 1 2 1 
อัตราการข้ึนเงินเดือน    
   เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท 7 4 3 2 
   ลดลง 100 เบซิสพอยท  (6) (5) (3) (3) 
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21. ทุนเรือนหุน 

 อนุมัติโดย จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนละ ทุนจดทะเบียน 
วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

 (หุน) (บาท) (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 4,620,000,000 0.10 462,000,000  

1) ตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 
25 หุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 (25) 0.10 (2) 6 พฤษภาคม 2558 

2) ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 308 ลานหุน ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 308,000,000 0.10 30,800,000 7 พฤษภาคม 2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 4,927,999,975 492,799,998
1) ตัดหุนสามัญจํานวน 258 ลานหุน ที่คงเหลือ

จากการจดัสรรหุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
สําหรับป 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

(258,000,000) 0.10 (25,800,000) 10 พฤษภาคม 2559 
2) ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 315 ลานหุน

เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไปจํานวน 265 ลานหุน และเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุนจํานวน 50 ลานหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

315,000,000 0.10 31,500,000 11 พฤษภาคม 2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 4,984,999,975 498,499,998 
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จํานวนหุนสามัญ  มูลคาหุนละ  
ทุนออกจําหนาย
และเรียกชําระแลว 

สวนเกนิมูลคา      
หุนสามัญ  

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

 (หุน) (บาท) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 3,079,999,975 0.10  307,999,998 2,698,945,842  
1) ในเดือนธันวาคม 2557 มีการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญจํานวน 0.1 ลานหุน ราคาหุนละ 2.5 บาท 
รวมเปนเงินจํานวน 0.3 ลานบาท 121,183 0.10  12,118 290,839 8 มกราคม 2558 

2) ในเดือนมีนาคม 2558 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
จํานวน 0.8 ลานหุน ราคาหุนละ 2.5 บาท             
รวมเปนเงินจํานวน 2 ลานบาท 814,379 0.10  81,438 1,954,510 8 เมษายน 2558 

3) ในเดือนกนัยายน 2558 มีการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญจํานวน 20 ลานหุน ราคาหุนละ 2.5 บาท 
รวมเปนเงินจํานวน 50 ลานบาท 20,000,000 0.10  2,000,000 48,000,000 5 ตุลาคม 2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 3,100,935,537  310,093,554 2,749,191,191  
1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ 2559  บริษัทฯ ไดรับ

ชําระคาหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน ในราคา
หุนละ 1.9 บาท รวมเปนเงินจํานวน 95 ลานบาท 50,000,000 0.10 5,000,000 90,000,000 26 กุมภาพนัธ 2559 
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จํานวนหุนสามัญ  มูลคาหุนละ  
ทุนออกจําหนาย
และเรียกชําระแลว 

สวนเกนิมูลคา      
หุนสามัญ  

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

 (หุน) (บาท) (บาท) (บาท)  
2) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดจดัสรรหุน

เพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน ในราคาหุนละ            
2.03 บาท รวมเปนเงิน 101.5 ลานบาท เพื่อชําระ
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตรมูลคา 
103 ลานบาท (เนื่องจากราคาเสนอขายหุน
สามัญต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด                  
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักสงผลใหบริษัทฯตอง
กําหนดระยะเวลาหามขายหุน (silent period) 
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 50,000,000 0.10  5,000,000 96,500,000 7 มิถุนายน 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 3,200,935,537  320,093,554 2,935,691,191  
      
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มกราคม 2560 บริษัทฯ               
ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143 ลานหุน        
ที่เสนอขายใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุนละ 
2.85 บาท เปนจํานวนเงิน 407.6 ลานบาท 143,000,000 0.10  14,300,000 393,250,000 19 มกราคม 2560 
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22.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 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 
การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

วันท่ีใชสิทธิ

 
จํานวน 
ท่ีใชสิทธิ

เงินรับ 
จากการใชสิทธิ

ทุนจดทะเบียนท่ี
ออกจําหนายและ

ชําระแลว
วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย

 (หนวย) (ลานบาท) (ลานบาท)
23 - 29 ธันวาคม 2557 121,183 0.3 308 8 มกราคม 2558 

31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กันยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตุลาคม 2558 

 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีมติใหปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยปรับจากราคาการใชสิทธิ
เดิม 2.50 บาทตอหุน เปน 2.492 บาทตอหุน และอัตราการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน เปนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
1.003 หุน 

 ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิคงเหลือจํานวน 1,479,067,065 
หนวย (2558: 1,479,067,065 หนวย) 

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

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได  
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24. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนกังาน 493 498 169 185 
ตนทุนการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 232 269 644 685 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 756 526 24 35 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 82 219 18 45 
คาสาธารณูปโภค 112 113 75 79 
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 127 154 - - 
ตนทุนขายสินคา 33 65 - - 
ตนทุนผลิตรายการ 28 53 - - 

25. ภาษีเงินได  
 ภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดสําหรับป 7 13 6 12 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 3 (67) - (1) 
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10 (54) 6 11 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558 
ผลขาดทุนจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย (1) - (1) - 
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1) - (1) - 
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได (240) (540) 265 150 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินได
คูณอัตราภาษ ี (48) (108) 53 30 

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกตาง
   ชั่วคราวท่ีรบัรูในอดีต 3 9 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทีไ่มถือ
   เปนรายไดหรอืคาใชจายทางภาษ:ี     
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26) (46) (47) - -
เงินปนผลรับจากบริษทัยอย - - (46) (47)
ขาดทุนทางภาษสํีาหรับปที่ไมไดบันทึกเปน
   สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 102 86 - - 
อ่ืน ๆ (1) 6 (1) 28 

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 10 (54) 6 11 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม 
 ณ วันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

31 ธันวาคม 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2558 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
   ประมาณการรับคืน 4 6 2 (1) 
สินทรัพยไมมีตัวตน (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (11) (12) (1) 4
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6 5 (1) (1)
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 200 202 2 (69)
อื่น ๆ 2 2 - - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว   2 (67) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 201 203   
โดยแสดงเปน  
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 211 211  
   หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (10) (8)   
รวม 201 203   

 
 (หนวย: ลานบาท)

 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2558 2559 2558 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - 1 1 -
สินทรัพยไมมีตัวตน (ผลแตกตางคาตัดจําหนาย) (1) (1) - -
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4 2 (2) -
อื่น ๆ - - - (1) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว   (1) (1) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 3 2   
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี                    
ท่ียังไมไดใชจํานวน 826 ลานบาท (2558: 429 ลานบาท) ท่ีบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได                   
รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคต                   
เพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได 

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

การลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1029(7)/2554 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 ภายใตเง่ือนไข                    
ท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้น (วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554) 

 ในป 2559 เอ็มไอเอสมีรายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 283 ลานบาท (2558: 305 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 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้ 
งบการเงินรวม 

ขาดทุนสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ        
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ขาดทุนตอหุน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ (250) (487) 3,173 3,086 (0.079) (0.158)

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหกับ        
ผูถือหุนเดิม - - 153 318   

ขาดทุนตอหุนปรบัลด       
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ
   ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ (250) (487) 3,326 3,404 ปรับเพิ่ม ปรับเพิ่ม 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญ        
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
   

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ 259 140 3,173 3,086 0.082 0.045

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 
   กับผูถอืหุนเดิม - - 153 318 

กําไรตอหุนปรับลด  
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ 
   ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 259 140 3,326 3,404 0.078 0.041

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน                      

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบ
เขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจาย
จํานวน 14 ลานบาท (2558: 13 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (2558: 6 ลานบาท) 

29. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

 (ลานบาท) (บาทตอหุน)
เงินปนผลประจําป 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 61.6 0.02
รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2558  61.6 0.02 

30. สวนงานดําเนินงาน 
ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพย
ท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 
รายไดสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยเกิดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย 
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ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล(1) ธุรกิจบันเทิง(2) การตัดรายการบัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจากการขายและใหบริการ         
   รายไดจากภายนอก 1,950 1,688 127 205 - - 2,077 1,893 
   รายไดระหวางสวนงาน - - 65 17 (65) (17) - - 
รายไดทั้งสิ้น 1,950 1,688 192 222 (65) (17) 2,077 1,893 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 533 287 (114) (47)   419 240 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
   รายไดอื่น       36 32 
   คาใชจายในการขายและบริการ       (108) (230) 
   คาใชจายในการบริหาร       (440) (450) 
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา       (2) - 
   คาใชจายทางการเงิน       (145) (133) 
   ภาษีเงินได       (10) 54 
ขาดทุนสําหรับป       (250) (487) 

(1) ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อทีวี และธุรกิจสื่อวิทยุ 
(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร 
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31. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
31.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 437 ลานบาท (2558: 417 ลานบาท) 
ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

31.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทยอยเปนจํานวน 3,092 ลานบาท (2558: 3,244 ลานบาท)  

ข)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทฯเปนจํานวน 35 ลานบาท (2558: 35 ลานบาท) 

ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,365 ลานบาท (2558: 1,736 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและ                      
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (2558: 5 ลานบาท) 

31.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 2559 2558 
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 174 220 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 299 316 
มากกวา 5 ป 369 426 
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31.4  คดีฟองรอง 
 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯไดถูกฟองจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาและเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน
จนกวาจะชําระเสร็จ ตอมา เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางไดอานคําพิพากษาคดีแพง โดยศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯชําระเงินจํานวน 3 ลานบาท 
พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนจนกวาจะชําระเสร็จใหแกโจทก ปจจุบัน คดีอยู
ระหวางการพิจารณาอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกา 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมไดรับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน                    
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน                    
เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียง                    
ท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และ                    
เงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ                    
ท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเช่ือ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญจํานวนนอยรายและอยูในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อ่ืน และเงินใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ช่ัวคราว เงินใหกูยืม เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับ
อัตราตลาดในปจจุบัน 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินคาและ
บริการหรือใหกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน                    
ทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซ่ึงไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียง ดังนี้ 

สกุลเงิน 
งบการเงินรวม 

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              สินทรัพยทางการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

จัต 10 44 2 - 0.0262 0.0275 
 

สกุลเงิน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              สินทรัพยทางการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 3 - - 35.8307 36.0886 
รูเปย  5,417 5,417 - - 0.0027 0.0026 
จัต 10 44 2 - 0.0262 0.0275 

บริษัทยอยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
31 ธันวาคม 2559 

  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 35.8400 28 มิถุนายน 2560 

31 ธันวาคม 2558 
  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 36.1050 - 36.1950 15 มีนาคม 2559 
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32.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินใหกูยืม 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา                    
ตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุน                    

ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับ
ผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.28:1 
(2558: 1.18:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.06:1 (2558: 0.10:1) 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 
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