สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
งบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
จากรายงานประจําปี 2560 อย่างย่อ

-34-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เสนอต่อผู้ถอื หุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ต รวจสอบงบการเงินรวมของบริษั ท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย (กลุ่ มบริ ษัท ) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย และเฉพาะของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ป ฏิบั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้ าพเจ้ าได้ ก ล่ าวไว้ ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ป ฏิบัติต ามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ ในข้ อกําหนดนั้ น ด้ วย ข้ าพเจ้ าเชื่ อว่ า
หลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่ าง ๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่สุดตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับงวดปั จจุ บัน ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื่ องเหล่ านี้ มาพิ จารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
ข้ าพเจ้ าได้ ป ฏิบั ติงานตามความรั บผิดชอบที่ได้ กล่ าวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ซึ่งได้ รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ าได้ รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่ อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ซึ่งได้ รวมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ ใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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การรับรูร้ ายได้
เนื่องจากกลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้ บริการข้ อมูล ทําให้ กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากการขายสินค้ าและ
ให้ บริการที่หลากหลายและเป็ นจํานวนที่มีนัยสําคัญ รายได้ ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของ
กลุ่มบริษัทที่ผ้ ูใช้ งบการเงินให้ ความสนใจ ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสําคัญต่อการรับรู้รายได้ ของกลุ่มบริษัท
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่เกี่ย วข้ อ งกับ วงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ทําความเข้ าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
และขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้ าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้ ส้ ินรอบระยะเวลา
รายงาน
• สอบทานใบลดหนี้ท่กี ลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
• วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล บั ญ ชี ร ายได้ แบบแยกย่ อ ย เพื่ อตรวจสอบความผิ ด ปกติ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นของ
รายการขายสินค้ าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีท่ที าํ ผ่านใบสําคัญทั่วไป
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่จาํ นวนรวม
3,715 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 65 ของสิน ทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่ าวไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินรวมข้ อ 12 และข้ อ 13 ซึ่งฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้ อยค่า การพิจารณา
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการ
ประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น
ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ความเข้ าใจและประเมินข้ อสมมติท่ีใช้ ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทํา
ความเข้ าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งตัวเลขดังกล่ าว เปรียบเทียบข้ อสมมติดังกล่ าวกับแหล่ งข้ อมูลภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา
คิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่สี าํ คัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
ของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าได้ ส อบทานการเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่เกี่ยวข้ องกับ การประเมิน การด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและเงินให้กยู ้ ืมแก่บริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้ ก้ ูยืมแก่บริษัทย่อยจํานวน 3,027 ล้ านบาท และ
709 ล้ านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 66 และร้ อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดตามที่
กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 9 และข้ อ 6 ซึ่งฝ่ ายบริหารของบริษัทฯพบว่า มีข้อบ่งชี้ของการด้ อยค่าของ
เงินลงทุนและเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้ อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้ ก้ ูยืมต้ องใช้ ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ าย
บริหารที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่ อย รวมถึงการ
กําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้
กู้ยืมดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ความเข้ าใจและประเมินข้ อสมมติท่ีใช้ ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทํา
ความเข้ าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งตัวเลขดังกล่ าว เปรียบเทียบข้ อสมมติดังกล่ าวกับแหล่ งข้ อมูลภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา
คิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม
ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน
และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่สี าํ คัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินการ
ด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้ ก้ ูยืมแก่บริษัทย่อย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ มบริ ษัทมีสินทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้ รอการตัดบั ญ ชี สาํ หรับผลขาดทุนทางภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้
จํานวน 216 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยนโยบายการบั ญ ชี แ ละ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ภาษี เงิน ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ไว้ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน รวมข้ อ 4 และข้ อ 24 ตามลําดั บ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ ประโยชน์ได้ น้ันต้ องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารอย่าง
มากในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้ อนุ มัติแล้ ว
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้ อมูลที่จาํ เป็ นและข้ อสมมติทางด้ านเศรษฐกิจที่
สําคัญที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้ อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
โดยข้ าพเจ้ าได้ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลและข้ อสมมติท่ีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้ และอัตรากําไรขั้นต้ น
โดยตรง นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าได้ เปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษีท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไร
ทางภาษีในอนาคตตามข้ อมูลและข้ อสมมติดังกล่าวข้ างต้ น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่สี าํ คัญ
ต่อประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบทาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่ างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ ได้ ใช้ ท่ีกลุ่มบริษัทไม่ ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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ข้อมูลอื่น
ผู้ บริห ารเป็ นผู้ รับผิดชอบต่ อข้ อมู ลอื่น ซึ่งรวมถึงข้ อมู ลที่รวมอยู่ ในรายงานประจําปี ของกลุ่ มบริษัท (แต่ ไม่ รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น)ซึ่ งคาดว่ าจะถูกจัดเตรียมให้ กับข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิ จารณาว่ าข้ อมูลอื่นนั้ นมีความ
ขัดแย้ งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ไี ด้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้ อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริษัทตามที่กล่ าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่ อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการดําเนินการ
แก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิ ดเผยเรื่ อ งที่เกี่ย วกั บ การดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในกรณี ท่ีมี เรื่ อ งดั งกล่ าว และการใช้ เกณฑ์ก ารบั ญ ชี ส ําหรั บ กิจ การที่
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ างสมเหตุ ส มผลว่ างบการเงิ น โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่ อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ง
เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่
ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้ ูบริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจ
เป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน
การดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้
ข้ อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
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ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คาํ รับรองแก่ผ้ ูมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ ส่ือสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งทั้ง หลายที่ส่ือ สารกั บ ผู้ มี ห น้ าที่ในการกํากับ ดู แ ล ข้ าพเจ้ าได้ พิ จารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่มี นั ย สําคั ญ ที่สุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปั จจุ บันและกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่ านี้ ไว้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรือข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ี
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่ าวสามารถ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ผี ้ ูมีส่วนได้ เสียสาธารณะจะได้ จากการ
สื่อสารดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 2,575.71 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจาํ นวน
2,112.70 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 463.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้ รวมเป็ นดังนี้

2,528.67
47.04

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้ น
2559
(ลดลง)
2,076.76 451.91
35.94
11.10

21.76
30.88

2,575.71

2,112.70

21.92

รายได้
2560
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ อ่นื
รวมทั้งสิ้ น

463.01

%

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 2,528.67 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2559 มี จาํ นวน 2,076.76 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น 451.91 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 21.76 รายได้ จากการขายและ
บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็ นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ
2560
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจให้ บริการคอนเทนต์
รวมทั้งสิ้ น

2,370.90
157.77
2,528.67

งบการเงินรวม
เพิมขึ้ น
2559
(ลดลง)
1,980.76 390.14
96.00
61.77
2,076.76 451.91

%
19.70
64.34
21.76

รายได้จากกลุ่มธุ รกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจโฆษณา และธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริษัท
และบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 2,370.90 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจาํ นวน 1,980.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น
390.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.70 โดยรายได้ ท่เี พิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จากการให้ บริการโฆษณา TV เนื่องจาก
บริษัทย่อยได้ ดาํ เนินธุรกิจให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ ช่ ือช่ อง ”MONO29” และ
คอนเซ็ป ต์ “หนั ง ดี ซี รีส์ดั ง ” ซึ่ งได้ รับ ความนิ ย มจากผู้ ช มโดยมี เรตติ้ งติ ด อัน ดั บ 1 ใน 4 ของฟรี ทีวี ในระบบดิ จิต อล
โดยเฉพาะช่วงเวลา “พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์” ที่บริษัทได้ คัดเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพดี ส่งผลให้ ลูกค้ าตอบ
รับและสนใจลงโฆษณากับทางช่ อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั จจุ บันช่อง Mono29 มีเรตติ้ง
เฉลี่ยเป็ นลําดับที่ 3 จากจํานวนช่องฟรีทวี ีท้งั หมด
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้ วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและธุรกิจ
อื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 157.77 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจาํ นวน 96 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น 61.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.34 เนื่องจาก
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ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ นาํ คอนเทนต์ภาพยนตร์เข้ าฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการ
เปิ ดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซึ่งได้ คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มา
เป็ นผู้บริหารและได้ กระแสตอบรับเป็ นอย่างดี
ธุรกิจกีฬา บริษัทย่อยมีทมี บาสเก็ตบอลภายใต้ ช่ือ “สโมสรโมโนแวมไพร์” และ “โมโนทิวไผ่งาม” โดยบริษัทย่อย
เป็ นผู้สนับสนุ นการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Stadium29” เพื่ อรองรับการจัดการแข่งขันและถ่ายทอด
ออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ประกอบกับบริษัทย่อยได้ ลิขสิทธิ์รายการบาสเก็ตบอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้ บริษัทย่อย
ได้ สปอนเซอร์จากบริษัทที่ให้ ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ เริ่มโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซึ่งเป็ นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปิ นชื่อดังชั้น
นําที่มีแนวเพลงต่ างขั้วต่ างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้ รับการสนับสนุ นจากธนาคารออมสินภายใต้ ช่ือว่ า
GSB Two-Tone Concerts
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 47.04 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจาํ นวน 35.94
ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.88
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํ นวน 2,517.54
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจาํ นวน 2,362.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 155.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.57
รายการ
ปี 2560
ต้ นทุนจากการขายและให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมทั้งสิ้ น

1,833.83
139.39
448.34
4.94
0.50
2,427.00
133.40
(42.86)
2,517.54

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้ น
ปี 2559
(ลดลง)
1,633.84
199.99
107.57
31.82
417.92
30.42
21.30
(21.30)
23.78
(18.84)
1.37
(0.87)
2,205.78
221.22
1.81
(1.81)
145.01
(11.61)
9.65
(52.51)
2,362.25
155.29

%
12.24
29.58
7.28
(100.00)
(79.23)
(63.50)
10.03
(100.00)
(8.01)
544.15
6.57

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน เป็ นผลจากการรายได้ ท่เี ติบโตขึ้นส่งผลให้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายที่
ผันแปรตามรายได้ มากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ๆ
จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนัง
-42-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
ในมือมากกว่ า 2,000 เรื่อง ซีรีส์อีกกว่ า 200 เรื่อง รวม 4,000 ตอน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ มีการใช้ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้ ส่อื ภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก
ขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่ อยมีกาํ ไรสุทธิรวมในปี 2560 จํานวน 58.17 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ
จํานวน 249.55 ล้ านบาท กําไรเพิ่ มขึ้น 307.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 123.31 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่ อยมี
รายได้ จากการให้ บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจาํ นวน 5,736.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน
344.94 ล้ านบาท จากการเพิ่ ม ขึ้ นของเพิ่ ม ขึ้น ของสิน ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น 79.47 ล้ านบาทและสิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย น
265.47 ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 43.02 ล้ านบาทและลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่นื เพิ่มขึ้น 26.68 ล้ านบาทตาม
รายได้ ท่เี พิ่มมากขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจาํ นวน 2,258.10 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 306.13 ล้ านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซื้อภาพยนตร์จากสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ
หนี้ สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจาํ นวน 2,997.37 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน
28.68ล้ านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายชําระต้ นทุนการได้ รับใบอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ 167.91 ล้ านบาท
ในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 128.85 ล้ านบาท และเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่นื เพิ่มขึ้น 23.98 ล้ านบาท
จากเจ้ าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์(กสทช.)เพิ่มมากขึ้นจากปี ก่อนตาม
รายได้ ธุรกิจทีวีท่เี พิ่มขึ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจาํ นวน 2,739.23 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน
373.62 ล้ านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2560 จํานวน 58.17 ล้ าน
บาทและระหว่ า งปี 2560 บริ ษั ท มี ทุ น หุ้ นสามั ญ ชํา ระเพิ่ ม ขึ้ น 190 ล้ า นหุ้ น เป็ นเงิ น จํา นวน 524.19 ล้ า นบาท ใน
ขณะเดียวกันยังมีการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2559 และเงินปั นผลระหว่ างกาลปี 2560 จํานวน 202.04 ล้ านบาท จึง
ส่งผลให้ กาํ ไรสะสมลดลง 145.99 ล้ านบาท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม จํานวน 2,997.37 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
52.25 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,739.23 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.75 ของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นอยู่ท่ี 1.09 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.19 เท่า
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขั้นต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 27.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ร้ อยละ 7.10 และมีอตั รากําไรสุทธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ อตั ราส่วนในการ
ทํากําไรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้ รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน
4 ของฟรีทวี ีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้ บริษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น
สําหรับอัตราส่วนในการทํากําไรในด้ านต่ างๆที่เพิ่ มขึ้นจากปี ก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น ในปี
2560 ร้ อยละ 2.28 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 12.70 มีสาเหตุจากกําไรที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้ างต้ นเช่นเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
สําหรั บ ปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต ราผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์ ร้ อ ยละ 2.67 เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2559
ร้ อยละ 4.45 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.06 เท่า เนื่องจากคอน
เทนต์ ท่ี บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยซื้ อได้ ส ร้ า งรายได้ และผลตอบแทนให้ กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยในปี 2560 อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กาํ ไรเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีข้ นึ จากปี ก่อน
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.21 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่ องหมุนเร็วอยู่ท่ี 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่ องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ประกอบกับหนี้สนิ หมุนเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
ที่ต้องจ่ ายภายใน 1 ปี เนื่องจาก กสทช. ได้ ขยายระยะเวลาการจ่ายค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตฯให้ กับผู้ประกอบการตาม
มาตรา 44
ทางด้ านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สําหรับปี 2560 อยู่ท่ี 1.09 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.19 เท่า เนื่องจากปี 2560
บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชําระเพิ่มขึ้น 190 ล้ านหุ้น เป็ นเงินจํานวน 524.19 ล้ านบาท ในขณะที่หนี้สนิ มีการลดลงเล็กน้ อย
ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี จํานวนเงิ น ขั้ น ตํ่าที่ต้ อ งจ่ ายในอนาคตทั้ง สิ้น ภายใต้ สัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน
และสัญญาบริการ ดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาการชําระ
จํ านวนเงิน
159
ภายใน 1 ปี
288
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
312
มากกว่า 5 ปี
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