สิ่งที่สงมาดวย 3.
งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
จากรายงานประจําป 2558 อยางยอ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเป น ผู รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคใน
การแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ตอกรณีนี้แตอยางใด

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2559

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

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

8
9
7
10

11
12
13
14
25

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

15
16

135,000,000
493,134,674

367,101,751

15,000,000
288,946,016

201,548,462

18
19

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

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

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

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

17

725,460,000

403,390,000

-

-

18
19
20
25

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

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

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

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

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

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

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

492,799,998

462,000,000

492,799,998

462,000,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

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

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

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

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

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

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ

8,476,755

(1,568,596)

-

-

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

8,476,755

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

-

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

(478,096,637)

(8,413,781)

139,643,862

555,987,317

(0.158)

(0.004)

0.045

0.179

(0.158)

(0.004)

0.041

0.173

11

25

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

27

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

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(540,209,953)

(76,878,663)

150,279,178

608,146,093

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

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

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

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

275,926,460

279,401,525

3,570,803

247,017,383

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

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

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

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

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

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

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

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

76,419,614
49,850,714
-

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

4,225,435
-

2,291,378
167,999,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสําหรับป - ปรับปรุงใหม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง

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

302,958
302,958
302,958
302,958
(302,958)
-

307,999,998
307,999,998
307,999,998
2,093,556
310,093,554

เงินรับลวงหนา
คาหุน

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

2,749,191,191

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

2,698,945,842

2,698,945,842

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
2,698,945,842
-

7,688,183
49,280,000

41,591,817
-

41,591,817

27,591,817
41,591,817

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

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

67,528,021

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

7,008,036

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

(1,468,719)

(1,468,719)

(152,365,167)

(152,365,167)
-

(152,365,167)

(152,365,167)

(145,357,131)

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

(153,833,886)

(153,833,886)

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

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

2,423,562,318
-

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

2,962,534,750

302,958
2,911,225,031

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

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

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

302,958
302,958
302,958
(302,958)
-

307,999,998
307,999,998
2,093,556
310,093,554

เงินรับลวงหนา
คาหุน

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

2,749,191,191

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

2,698,945,842

7,688,183
49,280,000

41,591,817
-

27,591,817
41,591,817

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

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

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

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

-

3,514,001,524

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

302,958
3,383,923,738

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

(หนวย: บาท)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,925.14 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
1,603.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 321.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้

2558
1,892.96
32.18

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,526.31
366.65
77.11
(44.93)

1,925.14

1,603.42

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

321.72

%
24.02
(58.27)
20.06

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2557 มีจํานวน 1,526.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 366.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.02 รายไดจากการขายและบริการ
แยกตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้

2558
1,682.88
210.08

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,412.51
270.37
113.80
96.28

1,892.96

1,526.31

กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

366.65

%
19.14
84.60
24.02

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,682.88 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
1,412.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 270.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.14 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการ
ใหบริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนิน ธุรกิจใหบริการโทรทัศ น ในระบบดิ จิตอลแบบความคมชัดปกติ
ภายใตชื่อชอง “MONO29” ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล
สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 210.08 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 113.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.28
ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.60 เนื่องจากบริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรที่มีคุณภาพจากตางประเทศเขามาฉายใน
โรงภาพยนตร ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากผูชมสงผลใหรายไดจากกลุมธุรกิจภาพยนตรเพิ่มขึ้น
รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 32.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 77.11
ลานบาท ลดลง 44.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.27 จากรายไดดอกเบี้ยที่ลดลง
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 2,411.71
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,615.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 795.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.25

รายการ
ตนทุนจากการขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

2558
1,652.69
229.65
449.91
2,332.25
133.10
(53.64)
2,411.71

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,010.85
641.84
181.55
48.10
406.61
43.30
1,599.01
733.24
81.29
51.81
(64.46)
10.82
1,615.84
795.87

%
63.50
26.49
10.65
45.86
63.73
(16.79)
49.25

การเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการที่บริษัทยอยไดมีแผนในการประชาสัมพันธชอง
“MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผานสื่อตางๆประกอบกับบริษัท
ไดมีการจัดหาและผลิตคอนเทนตระดับพรีเมียม เพื่อใหเขาถึงฐานผูชมที่มากขึ้นและสอดคลองกับสโลแกน “ฟรีทีวี
ที่มีหนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ประกอบกับบริษัทยอยมีตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต, คาใช
บริการโครงขาย, คาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม สงผลใหตนทุนและคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2558 จํานวน 486.57 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
12.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 474.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3,817.63 เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดลงทุนใน
คอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับในปที่ผานมา
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการรับรูรายจายและคาตัดจําหนายจากสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวน 91.35 ลานบาท
และมีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพที่ไดตีความ
การกําหนดราคาทุนขึ้นมาใหมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 โดยวิธีคิดลด ทําใหมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 68.79
ลานบาท สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชอง
“MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหรายได
โฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 5,277.74 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
122.36 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 700.16 ลานบาท และลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน
822.52 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ลานบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ลานบาท จากการ
นําไปลงทุนสรางอาคารสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ 716.69 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 212.87 ล า นบาท และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน จํ า นวน
1,723.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,854.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน
365.30 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 375.87 ลานบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 135.00 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น จํานวน 493.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ลานบาท ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 339.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,423.56 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
487.66 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 486.57
ลานบาท ในขณะที่มีเงินปนผลจายจํานวน 61.60 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง 548.17 ลานบาท และระหวางป
2558 บริษัทมีทุนเพิ่มขึ้นจากการมีผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท 52.33 ลานบาท
โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 2,854.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
54.08 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,423.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.92 ของ
หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 12.69 ลดลงจากป 2557
รอยละ 21.08 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 25.27 ลดลงจากป 2557 รอยละ 24.50 สาเหตุหลักที่ทําใหอัตราสวน
ในการทํากําไรลดลงจากปกอน เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ
ชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตาม ชอง “MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆ ที่ลดลงจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2558
อยูที่ติดลบรอยละ 18.24 ลดลงจากป 2557 รอยละ 17.83 มีสาเหตุจากกําไรที่ลดลงตามเหตุผลขางตนเชนเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ติดลบรอยละ 9.11 ลดลงจากปกอน
รอยละ 8.83 และอัตราหมุนของสินทรัพย 0.36 เทา ซึ่งเปนอัตราที่เทากับปกอน เนื่องจากป 2558 บริษัทและบริษัท
ยอยมีกาํ ไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.82 เทา ลดลงจากปกอน 1.76 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.59 เทา ลดลงจากปกอน 1.72 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2557 เนื่องจากมีการ
ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2558 อยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ
จํานวนเงิน
ภายใน 1 ป
220
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
316
มากกวา 5 ป
426

