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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุ่มบริษัทตาม

ข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาํหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสาํคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญในงบการเงิน     ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี 
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การรบัรูร้ายได ้

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทาํให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

และขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้ นของ 

รายการขายสนิค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึรายการบัญชีที่ทาํผ่านใบสาํคัญทั่วไป 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทนุการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่จาํนวนรวม 

3,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณา

การด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการ

ประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกาํหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

ข้าพเจ้าได้ทาํความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทาํ

ความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ

ภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน

การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา

คิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอัตราการเติบโต

ของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
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การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัย่อยและเงินใหกู้ยื้มแกบ่ริษทัย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจาํนวน 3,027 ล้านบาท และ 

709 ล้านบาท ตามลาํดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 66 และร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ตามลาํดับ โดยมีรายละเอียดตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯพบว่า มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการ

กาํหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้

กู้ยืมดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทาํความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทาํ

ความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ

ภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน

การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา

คิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน 

และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและ

อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการ

ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

จํานวน 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและ

รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลําดับ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอที่จะนาํสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซ่ึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่าง

มากในการจัดทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว 

ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จาํเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกจิที่

สาํคัญที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาํคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากาํไรขั้นต้น

โดยตรง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษีที่เกิดขึ้ นจริงเพ่ือประเมิน

การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไร

ทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญ

ต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้

บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานน้ัน)ซ่ึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันใน

รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดาํเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่ มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

อกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทาง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์น 

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึง 

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบั 

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ 

ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อ 

ความมีประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทาํ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกจิการที่ดาํเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญที่เกี่ยวกบัเหตุการณห์รือสถานการณท์ี่อาจ

เป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน 

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้

ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเหน็ว่า

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถงึวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  

อย่างไรกต็าม เหตุการณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือของ

กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผดิชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยสาํคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่

ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ

สื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ ์2561 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

1) การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํนวน 2,575.71 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจาํนวน 

2,112.70 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 463.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังน้ี 

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2560 2559 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76 

รายได้อื่น 47.04 35.94 11.10 30.88 

     รวมทั้งส้ิน 2,575.71 2,112.70 463.01 21.92 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํนวน 2,528.67 ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับปี 2559 มีจาํนวน 2,076.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 451.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายได้จากการขายและ

บริการแยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังน้ี 

 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2560 2559 
เพิมข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 2,370.90 1,980.76 390.14 19.70 

ธุรกจิให้บริการคอนเทนต์ 157.77 96.00 61.77 64.34 

     รวมทั้งส้ิน 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจโฆษณา และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริษัท     

และบริษัทย่อยในปี 2560  มีจาํนวน 2,370.90 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจาํนวน 1,980.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 

390.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 โดยรายได้ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เน่ืองจาก

บริษัทย่อยได้ดาํเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ช่ือช่อง ”MONO29”  และ

คอนเซ็ปต์ “หนังดีซีรีส์ดัง” ซ่ึงได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้ งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 

โดยเฉพาะช่วงเวลา “พรีเม่ียม บลอ็กบัสเตอร์” ที่บริษัทได้คัดเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพดี ส่งผลให้ลูกค้าตอบ

รับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบันช่อง Mono29 มีเรตติ้ ง

เฉล่ียเป็นลาํดับที่ 3 จากจาํนวนช่องฟรีทวีีทั้งหมด 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการคอนเทนต ์ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกจิภาพยนตร์ ธุรกจิกฬีา ธุรกจิเพลงและธุรกจิ

อื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560  มีจาํนวน 157.77 ล้านบาท  เม่ือเทียบกับปี 2559  มีจาํนวน 96 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 61.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.34 เน่ืองจาก 
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ธุรกจิภาพยนตร์ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้นาํคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการ

เปิดตัวภาพยนตร์เร่ืองแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซ่ึงได้คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มา

เป็นผู้บริหารและได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี   

ธุรกจิกฬีา บริษัทย่อยมีทมีบาสเกต็บอลภายใต้ช่ือ “สโมสรโมโนแวมไพร์” และ “โมโนทวิไผ่งาม” โดยบริษัทย่อย

เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Stadium29” เพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันและถ่ายทอด

ออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ  ประกอบกบับริษัทย่อยได้ลิขสทิธิ์รายการบาสเกต็บอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้บริษัทย่อย

ได้สปอนเซอร์จากบริษัทที่ให้ความสนใจในกฬีาบาสเกตบอลเพ่ิมมากขึ้น 

ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เร่ิมโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซ่ึงเป็นคอนเสร์ิตที่รวมศิลปินช่ือดังช้ัน

นาํที่มีแนวเพลงต่างขั้วต่างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต้ช่ือว่า 

GSB Two-Tone Concerts 

รายไดอ่ื้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํนวน 47.04 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2559 มีจาํนวน 35.94 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 11.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88 

 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจาํนวน 2,517.54     

ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2559 มีจาํนวน 2,362.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 155.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,833.83 1,633.84  199.99 12.24 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 139.39 107.57 31.82 29.58 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 448.34       417.92  30.42 7.28 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - 21.30 (21.30) (100.00) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.94 23.78 (18.84) (79.23) 

หน้ีสงสยัจะสญู 0.50 1.37 (0.87) (63.50) 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 2,427.00 2,205.78 221.22 10.03 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - 1.81 (1.81) (100.00) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 133.40 145.01 (11.61) (8.01) 

ภาษีเงินได้ (42.86) 9.65 (52.51) 544.15 

     รวมทั้งส้ิน 2,517.54 2,362.25 155.29 6.57 

 

 

 

การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน เป็นผลจากการรายได้ที่เติบโตข้ึนส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่

ผันแปรตามรายได้มากข้ึน ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจาํหน่ายลิขสิทธิ์เพ่ิมขึ้ นจากการซ้ือคอนเทนทใ์หม่ๆ

จากค่ายหนังต่างประเทศเพ่ือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเน่ือง โดยมีหนัง
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ในมือมากกว่า 2,000 เร่ือง ซีรีส์อีกกว่า 200 เร่ือง รวม 4,000 ตอน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สื่อ

ประชาสมัพันธ ์ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสมัพันธภ์ายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก

ขึ้น 

กําไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิรวมในปี 2560 จาํนวน 58.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ

จาํนวน 249.55 ล้านบาท กาํไรเพ่ิมขึ้ น 307.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.31 เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทย่อยมี

รายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ที่เพ่ิมสงูขึ้น จาก Rating ที่เพ่ิมขึ้นเม่ือเทยีบกบัปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจาํนวน 5,736.60 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จาํนวน   

344.94 ล้านบาท จากการเพ่ิมขึ้ นของเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์หมุนเวียน 79.47 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

265.47 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพ่ิมขึ้น 43.02 ล้านบาทและลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 26.68 ล้านบาทตาม

รายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจาํนวน 2,258.10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 306.13 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของธุรกจิทวีีดิจิตอลและธุรกจิภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซ้ือภาพยนตร์จากสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ 

 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้ นปี 2560  มีจาํนวน 2,997.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 

28.68ล้านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายชาํระต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 167.91 ล้านบาท 

ในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ิมขึ้นจาํนวน 128.85 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 23.98 ล้านบาท 

จากเจ้าหน้ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์(กสทช.)เพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อนตาม

รายได้ธุรกจิทวีีที่เพ่ิมขึ้น  

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจาํนวน 2,739.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จาํนวน 

373.62 ล้านบาท การเพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 จาํนวน 58.17 ล้าน

บาทและระหว่างปี 2560 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชําระเพ่ิมขึ้ น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจํานวน 524.19 ล้านบาท ใน

ขณะเดียวกันยังมีการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จาํนวน 202.04 ล้านบาท จึง

ส่งผลให้กาํไรสะสมลดลง 145.99 ล้านบาท  
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 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวม จาํนวน 2,997.37 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

52.25 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจาํนวน 2,739.23 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.75 ของสนิทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากาํไรข้ันต้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 เพ่ิมขึ้ นจากปี 2559      

ร้อยละ 7.10 และมีอตัรากาํไรสทุธร้ิอยละ 2.26 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ทาํให้อตัราส่วนในการ

ทาํกาํไรเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตต้ิงติดอันดับ 1 ใน 

4 ของฟรีทวีีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพ่ิมขึ้น  

 สาํหรับอัตราส่วนในการทาํกาํไรในด้านต่างๆที่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 

2560 ร้อยละ 2.28 ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.70 มีสาเหตุจากกาํไรที่เพ่ิมขึ้นตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกนั 

 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.67 เพ่ิมขึ้ นจากปี 2559             

ร้อยละ 4.45 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า เน่ืองจากคอน

เทนต์ที่บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือได้สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อย่างมี

ประสทิธภิาพ ส่งผลให้กาํไรเพ่ิมขึ้นและอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ดีขึ้นจากปีก่อน 

 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สาํหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.21 เท่า อตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ที่ 0.74 เท่า เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้ นจากปี 2559 เน่ืองจาก 

บริษัทและบริษัทย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น ประกอบกบัหน้ีสนิหมุนเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เน่ืองจาก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯให้กับผู้ประกอบการตาม

มาตรา 44  

ทางด้านอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน สาํหรับปี 2560  อยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า เน่ืองจากปี 2560 

บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชาํระเพ่ิมขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจาํนวน 524.19 ล้านบาท ในขณะที่หน้ีสนิมีการลดลงเลก็น้อย 

 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดังน้ี 

          หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ปี 159 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 288 

มากกว่า 5 ปี 312 

 


