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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)                           

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                           

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ                          

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                           

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ             

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข าพเจ า  ซึ่ งได รวมความรับผิดชอบท่ี เ ก่ียวกับเ ร่ืองเหล านี้ ด วย  การปฏิ บัติ งานของข าพเจ า                           

ไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปน

เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 
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การรับรูรายได 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจหลักท้ังในดานธุรกิจสื่อ การใหบริการขอมูล และธุรกิจบันเทิง ทําใหกลุมบริษัท                         

มีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการท่ีหลากหลาย รายไดของกลุมบริษัทมีมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินอยางมาก 

และมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทท่ีผูใชงบการเงินใหความสนใจ ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ

รับรูรายไดของกลุมบริษัท 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผู รับผิดชอบ                       

ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว 

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคาและบริการท่ีเกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชี 

• สอบทานใบลดหนี้ท่ีกลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขาย

สินคาและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป 

การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี                         

จํานวนรวม 3,538 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 13 และขอ 14 เนื่องจากฝายบริหารของกลุมบริษัทพบวาอาจมีขอบงชี้ของการดอยคาของสินทรัพย                         

ไมมีตัวตนดังกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของฝายบริหารท่ีเก่ียวของกับ                          

การคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติท่ีสําคัญในการคาดการณผลการ

ดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น 

ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                         

โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน

การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว  และพิจารณาอัตราคิด

ลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ

สมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากน้ี 

ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 2,957 ลานบาท และ 

499 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      

ขอ  10 และขอ  7 เนื่ องจากฝ ายบริหารของบริ ษัทฯพบว าอาจมีข อบ งชี้ ของการดอยค าของเ งินลงทุนและ                         
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เงินใหกูยืมดังกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนและเงินใหกูยืมดังกลาวตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของ         

ฝายบริหารท่ีเก่ียวของกับการคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติ         

ท่ีสําคัญในการคาดการณผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนและเงิน

ใหกูยืมดังกลาว 

ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                         

โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอกของบริษัทยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน

การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิด

ลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ

สมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ 

ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแก

บริษัทยอย  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 

200 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 ของสินทรัพยรวม โดยกลุมบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเก่ียวกับ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู

รายการไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีมาใชประโยชนในอนาคตได ซึ่งในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทาง

ภาษีมาใชประโยชนไดนั้นตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารอยางมาก ในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษี

ในอนาคตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจท่ีไดอนุมัติแลว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชี 

ขาพเจาไดทําความเขาใจการควบคุมท่ีสําคัญในการจัดทําและอนุมัติประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรับรูรายการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีโดยสอบถามผูรับผิดชอบและทําความเขาใจการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว ขาพเจา

ไดประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนและขอสมมติทางดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีใช

ในการจัดทําประมาณการดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลท้ังภายนอกและภายในของกลุมบริษัท โดยขาพเจาได

ใหความสําคัญกับขอมูลและขอสมมติท่ีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายไดและอัตรากําไรขั้นตนโดยตรง นอกจากนี้ 

ขาพเจาไดเปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษีท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย

บริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกลาว ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามขอมูล

และขอสมมติดังกลาวขางตน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอประมาณการกําไรทางภาษี    

ในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

รายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชท่ีกลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชี 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3. 

 

 

-44- 

 

เรื่องอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชีท าน อ่ืนในสํ านักงานเ ดียวกันกับข าพเจ า  ซึ่ งแสดงความเห็นอย างไม มี เงื่ อนไขตามรายงานลงวัน ท่ี                        

19 กุมภาพันธ 2559 แตไดใหขอสังเกตเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง                         

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อม่ันใน

รูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้น                         

มีความขัดแย ง ท่ี มีสาระสํ าคัญกับงบการเ งินหรือกับความรู ท่ี ได รับจากการตรวจสอบของข าพเจ าหรือไม                        

หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล                         

ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการ

ดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ี รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล านี้ โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน                         

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ

เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการ                         

ท่ีดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง

อีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก                         

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู สอบบัญชี ซึ่ ง รวมความเห็นของข าพเจ าอ ยู ด วย  ความเชื่ อ ม่ันอย างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อ ม่ั น                         
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ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา

มีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง                         

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน                        

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ

ความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของข าพเจ า  ความเสี่ ย ง ท่ี ไมพบขอ มูล ท่ีขัดตอข อ เ ท็จจ ริ ง อัน เปนสาระสํ า คัญซึ่ ง เปนผลมาจาก                        

การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด                       

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ                        

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ

เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หาก

ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี

ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 

ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึง

วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให

กลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ

ความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบ

ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ

เปน อิสระและไดสื่ อสาร กับผู มีหน า ท่ี ในการ กํ า กับดูแล เ ก่ียว กับความสัมพันธ ท้ั งหมดตลอดจนเ ร่ือง อ่ืน                        

ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใช

เพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวใน

รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ี

ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ

สื่อสารดังกลาว 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 

กรองแกว  ลิมปกิตติกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2560 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

(1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

รายได 
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,112.70 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 

1,925.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 187.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.74 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้ 

 

รายได 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

รายไดจากการขายและใหบริการ 2,076.76 1,892.96 183.80 9.71

รายไดอ่ืน 35.94 32.18 3.76 11.68

     รวมทั้งส้ิน 2,112.70 1,925.14 187.56 9.74
 

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,076.76 ลานบาท เม่ือเทียบกับ

ป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 183.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.71 รายไดจากการขายและบริการ

แยกตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้ 

 

กลุมธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล  1,950.07 1,688.01 262.06 15.52

ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง  126.69 204.95 (78.26) (38.18)

     รวมทั้งส้ิน 2,076.76 1,892.96 183.80 9.71
 

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ

ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559  มีจํานวน 1,950.07 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558  มีจํานวน 

1,688.01 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 262.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.52 โดยรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการ

ใหบริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ 

ภายใตชื่อชอง MONO29  ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 

สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ

บริษัทยอยในป 2559  มีจํานวน 126.69 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558  มีจํานวน 204.95 ลานบาท ลดลง 78.26 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.18 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร

นอยลง และธุรกิจเพลงอยูในระหวางพัฒนาโปรเจกตใหม 
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รายไดอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 35.94 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 

32.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.68  

 
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได 
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,362.25     

ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 2,411.71 ลานบาท ลดลง 49.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

ตนทุนจากการขายและใหบริการ 1,633.84 1,649.96 (16.12) (0.98)

คาใชจายในการขายและบริการ 107.57 229.65 (122.08) (53.16)

คาใชจายในการบริหาร 417.92 449.91 (31.99) (7.11)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา 21.30 - 21.30 -

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 23.78 2.73 21.05 771.06

หนี้สงสัยจะสูญ 1.37 - 1.37 -

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 2,205.78 2,332.25 (126.47) (5.42)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 1.81 - 1.81 -

ตนทุนทางการเงิน 145.01 133.10 11.91 8.95

ภาษีเงินได 9.65 (53.64) 63.29 117.99

     รวมทั้งส้ิน 2,362.25 2,411.71 (49.46) (2.05)
 

การลดลงของคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อ

ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังการใชสื่อภายในองคกรท่ีเปนท่ีรูจักมากขึ้น และการออกสื่อประชาสัมพันธ

ภายนอกรวมกับพารทเนอร และสปอนเซอรมากขึ้น   

 
กําไรสุทธิ 
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2559 จํานวน 249.55 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 

486.57 ลานบาท ขาดทุนลดลง 237.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.71  เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยมีรายได

จากการใหบริการโฆษณา TV ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จาก Rating ท่ีเพ่ิมขึ้นตามลําดับ เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเกิดจากบริษัทยอยได

ลงทุนนําเสนอคอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง MONO29  ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับบริษัท

และบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมผูชมมากขึ้น โดยตนทุนท่ี

ลดลง สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงเปนอยางมาก  
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(2) การวิเคราะหฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559  มีจํานวน 5,391.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 

จํานวน   113.92 ลานบาท จากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 276.51 ลานบาท และลดลงของสินทรัพย

หมุนเวียน 162.59 ลานบาท 

 

สินทรัพยหมุนเวียนท่ีลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 107.48 ลานบาท จากการนําไปลงทุนในธุรกิจสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 777.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 60.67 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 

1,951.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 228.57 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพ่ือรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร 

 

หน้ีสิน 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559  มีจํานวน 3,026.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 

171.87 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร เพ่ิมขึ้นจํานวน 668.42 ลานบาท และในสวน

หนี้สินลดลง จากตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีลดลง 339.12 ลานบาท และเจาหนี้ลดลง 198.08        

ลานบาท จากการจายชําระคากอสราง Studio, คา Content หนัง เปนตน   

 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 2,365.61 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน 

57.95 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 249.55 

ลานบาท ในขณะเดียวกันยังมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป จํานวน 5.82 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง 

255.37 ลานบาท และระหวางป 2559 บริษัทมีทุนหุนสามัญชําระเพ่ิมขึ้น 100 ลานหุน เปนเงินจํานวน 196.50        

ลานบาท  

  
โครงสรางเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 3,026.05 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 56.12 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,365.61 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.88 

ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 1.28 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.10 เทา 

 

ความสามารถในการทํากําไร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรข้ันตนคิดเปนรอยละ 20.18 เพ่ิมขึ้นจากป 2558      

รอยละ 7.49 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 11.81 ติดลบลดลงจากป 2558 รอยละ 13.46 สาเหตุหลักท่ีทําให
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อัตราสวนในการทํากําไรเพ่ิมขึ้นจากปกอน เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการ

ประชาสัมพันธชอง MONO29  ใหผูชมรูจักมากข้ึน สงผลใหบริษัทยอยมีรายไดจาการใหบริการโฆษณา TV เพ่ิมขึ้น 

ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ  

 สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆท่ีเพ่ิมขึ้นจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2559 

อยูท่ีติดลบรอยละ 10.42 ติดลบลดลงจากป 2558 รอยละ 7.82 มีสาเหตุจากกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นตามเหตุผลขางตน

เชนเดียวกัน 

 
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ รอยละ 1.78 ติดลบลดลงจากป

กอน รอยละ 5.85 และอัตราการหมุนของสินทรัพย 0.40 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.04 เทา เนื่องจากป 2559 บริษัท

และบริษัทยอยมีกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีมีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
 สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.73 เทา ลดลงจากปกอน 0.09 เทา อัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วอยูท่ี 0.54 เทา ลดลงจากปกอน 0.05 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2558 เนื่องจากมีการ

ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอทุน สําหรับป 2559  อยูท่ี 1.28 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.10 เทา สาเหตุท่ีเพ่ิมขึ้น

เนื่องจากป 2559 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลให

อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ  

 

ภาระผูกพันดานหน้ีสิน 
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ

สัญญาบริการ ดังนี้ 
          หนวย : ลานบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 
ภายใน 1 ป 174

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 299

มากกวา 5 ป 369

 
 
 


