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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและ 
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
และเฉพาะของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก 
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั 
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัทั้งในธุรกิจส่ือและใหบ้ริการขอ้มูล ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และใหบ้ริการท่ีหลากหลายและเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
และขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกล ้
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 
ของรายการขายสินคา้และบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
จาํนวนรวม 3,901 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของสินทรัพยร์วม โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 และขอ้ 13 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพบวา่มีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าว 
อาจดอ้ยค่า การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลด 
และสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพจิารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญั
ต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้
ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 3,299 ลา้นบาท 
และ 619 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 13 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยมี
รายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 และขอ้ 6 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯพบวา่ 
มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว การพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มื
ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงาน 
ในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว 
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ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
โดยการทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัของบริษทัยอ่ยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 215 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพยร์วม โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชี 
และรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 และขอ้ 24 ตามลาํดบั 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงในการพจิารณา
วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอาศยั 
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวา่ 
จะเกิดข้ึนตามแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจาํเป็นและขอ้สมมติ 
ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายนอก
และภายในของกลุ่มบริษทั โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มูลและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโต
ของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขั้นตน้โดยตรง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีต 
กบักาํไรทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว 
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้  
และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต  
โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ 
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น 
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต 
หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต 
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั 
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุ 
การดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ 
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ 
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ 
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย 
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ 
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91,230,440        129,827,648      8,724,852           67,106,873        

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 235,762              232,693              3,020                  2,979                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 448,129,583      492,662,568      511,400,338      566,421,976      

สินคา้คงเหลือ 8 16,528,479        10,496,526        -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 69,310,492        72,589,531        13,920,311        24,171,801        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,809,034        23,507,844        5,124,495           5,766,083           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 75,568,809        96,826,099        3,370,248           8,041,936           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 739,812,599      826,142,909      542,543,264      671,511,648      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 30.2 62,597,359        46,058,565        262,293              220,293              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          3,298,825,288   3,026,825,626   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                          46,832,501        -                          -                          

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 6 -                          -                          619,250,000      708,750,000      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 732,357,721      760,550,444      29,987,884        41,761,625        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,572,809,832   2,258,095,254   67,573,304        70,981,549        

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 13 1,328,014,066   1,456,793,326   -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 245,446,620      258,965,037      11,910,849        3,119,976           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 84,037,754        83,165,553        30,418,509        31,787,577        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,025,263,352   4,910,460,680   4,058,228,127   3,883,446,646   
รวมสินทรัพย์ 5,765,075,951   5,736,603,589   4,600,771,391   4,554,958,294   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 14 221,856,786      120,000,000      27,985,771        -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 423,612,461      319,038,196      115,618,271      179,570,197      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          52,183,680        -                          

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 109,640,369      81,892,729        -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 6,777,697           206,176,617      -                          -                          

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 15,637,689        6,599,924           -                          1,405,954           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,341,836           3,406,726           -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 89,504,313        65,286,025        12,429,204        11,116,796        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 868,371,151      802,400,217      208,216,926      192,092,947      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,333,820,773   1,440,837,930   -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 844,058,013      695,321,168      -                          -                          

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 18,392,448        6,028,606           -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 51,861,054        43,792,432        22,035,519        19,243,927        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 7,476,746           8,990,111           -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,255,609,034   2,194,970,247   22,035,519        19,243,927        

รวมหนีสิ้น 3,123,980,185   2,997,370,464   230,252,445      211,336,874      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 4,862,999,975 หุน้
         (2560: หุน้สามญั 5,196,999,975 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 486,299,998      519,699,998      486,299,998      519,699,998      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,471,029,658 หุน้

         (2560: หุน้สามญั 3,390,740,224 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 347,102,966      339,074,023      347,102,966      339,074,023      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,632,950,329   3,440,898,002   3,632,950,329   3,440,898,002   

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365,167)     (152,365,167)     -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 51,970,000        51,970,000        51,970,000        51,970,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (1,238,978,792)  (941,578,833)     338,495,651      511,679,395      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 416,430              1,235,100           -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,641,095,766   2,739,233,125   4,370,518,946   4,343,621,420   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,765,075,951   5,736,603,589   4,600,771,391   4,554,958,294   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,399,232,338   2,528,674,011   380,001,130      804,304,719      

เงินปันผลรับ 9 -                          -                          -                          158,993,673      

ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 13 75,226,956        -                          -                          -                          

รายไดอ่ื้น 33,657,090        47,037,539        112,099,552      85,439,475        

รวมรายได้ 2,508,116,384   2,575,711,550   492,100,682      1,048,737,867   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,905,894,039   1,833,826,580   314,092,255      679,824,078      

ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 171,025,775      139,390,512      20,103,231        33,765,157        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 483,434,156      448,340,683      233,852,414      223,626,143      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          43,000,000        

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (4,037,996)         -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 -                          4,941,744           -                          -                          

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,903,504           504,414              -                          13,857,790        

รวมค่าใช้จ่าย 2,558,219,478   2,427,003,933   568,047,900      994,073,168      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

   ภาษเีงนิได้ (50,103,094)       148,707,617      (75,947,218)       54,664,699        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (128,619,609)     (133,392,926)     (1,896,738)         (326,396)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (178,722,703)     15,314,691        (77,843,956)       54,338,303        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (14,546,594)       42,858,402        8,790,874           (402,301)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (193,269,297)     58,173,093        (69,053,082)       53,936,002        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (818,670)            (6,697,697)         -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (818,670)            (6,697,697)         -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (194,087,967)     51,475,396        (69,053,082)       53,936,002        

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.056)                0.017                  (0.020)                0.016                  

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.015                  0.014                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (178,722,703)     15,314,691        (77,843,956)       54,338,303        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 103,025,385      95,711,367        15,905,178        17,129,471        

   ค่าตดัจาํหน่าย 981,942,962      834,003,376      10,735,748        5,977,574           

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 128,779,260      128,779,260      -                          -                          

   หน้ีสงสัยจะสูญ 2,185,044           504,414              -                          -                          

   หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          13,857,790        

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (679,759)            (2,437,866)         -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          43,000,000        

   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,037,996)         -                          -                          -                          

   เงินปันผลรับ -                          -                          -                          (158,993,673)     

   ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

      ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (75,226,956)       -                          -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,190,819)         29,076                (113,459)            (45,185)              

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3                         -                          -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          4,941,744           -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 668,487              (19,009)              2,430,088           -                          

   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 5,066,750           2,048,099           247,351              20,429                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,498,912           8,148,576           2,969,532           2,643,150           

   ดอกเบ้ียรับ (780,584)            (1,732,630)         (21,349,490)       (21,542,408)       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 128,619,609      133,392,926      1,896,738           326,396              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,098,147,595   1,218,684,024   (65,122,270)       (43,288,153)       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,360,971        (23,801,091)       45,152,492        (22,253,888)       

   สินคา้คงเหลือ (5,352,193)         770,567              -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (14,907,492)       (784,371)            718,642              (222,810)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,726,513        1,651,513           4,671,688           (865,608)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (498,465)            214,431              (196,208)            (150,927)            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,022,804        33,991,664        (61,559,220)       (21,027,258)       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,218,288        (15,475,038)       (16,730)              (734,994)            

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,195,718,021   1,215,251,699   (76,351,606)       (88,543,638)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (69,849,263)       (72,863,550)       (14,103,507)       (22,646,510)       

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 63,081,384        43,470,346        25,672,925        21,112,664        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,188,950,142   1,185,858,495   (64,782,188)       (90,077,484)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 780,584              1,732,630           6,248,867           27,471,166        

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (3,069)                (3,130)                (41)                      (40)                      

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                          -                          104,000,000      (224,350,000)     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (16,538,794)       (36,929,898)       (42,000)              (113,941)            

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (286,499,663)     (112,999,640)     

เงินสดรับคืนทุนจากการชาํระบญัชีของการร่วมคา้ 48,488,349        -                          -                          -                          

เงินปันผลรับ -                          -                          26,298,908        187,892,695      

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (36,661,507)       (75,348,656)       (3,901,041)         (3,544,820)         

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,224,957,869)  (1,157,268,684)  (12,327,503)       (47,218,725)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,895,872           715,911              145,277              558,409              

เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี -                          (206,000,000)     -                          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,226,996,434)  (1,473,101,827)  (166,077,196)     (172,304,896)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (103,420,904)     (95,125,860)       (983,017)            (177,424)            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 101,856,786      (15,000,000)       27,985,771        (15,000,000)       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          50,992,000        -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                          128,851,891      -                          -                          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (79,269,517)       -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (17,169,321)       (8,420,532)         (1,405,955)         (3,244,571)         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                          407,550,000      -                          407,550,000      

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 200,081,270      116,637,280      200,081,270      116,637,280      

จ่ายเงินปันผล (104,192,706)     (201,926,028)     (104,192,706)     (201,926,028)     

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,114,392)         332,566,751      172,477,363      303,839,257      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,563,476           (2,304,175)         -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (38,597,208)       43,019,244        (58,382,021)       41,456,877        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 129,827,648      86,808,404        67,106,873        25,649,996        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 91,230,440        129,827,648      8,724,852           67,106,873        

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,683,390           9,378,111           262,214              -                          

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 154,258,971      83,114,733        -                          5,000,000           

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 38,570,928        11,911,065        -                          -                          

   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          -                          642,210              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงค่า รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 320,093,554          2,935,691,191       (152,365,167)          49,850,000            (795,591,899)         7,932,797                 7,932,797               2,365,610,476       

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             58,173,093            -                                -                               58,173,093            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             -                             (6,697,697)               (6,697,697)              (6,697,697)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             58,173,093            (6,697,697)               (6,697,697)              51,475,396            

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) 14,300,000            393,250,000          -                               -                             -                             -                                -                               407,550,000          

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 4,680,469              111,956,811          -                               -                             -                             -                                -                               116,637,280          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                             -                             -                               -                             (202,040,027)         -                                -                               (202,040,027)         

โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                             -                             -                               2,120,000              (2,120,000)             -                                -                               -                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 339,074,023          3,440,898,002       (152,365,167)          51,970,000            (941,578,833)         1,235,100                 1,235,100               2,739,233,125       

-                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 339,074,023          3,440,898,002       (152,365,167)          51,970,000            (941,578,833)         1,235,100                 1,235,100               2,739,233,125       

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             (193,269,297)         -                                -                               (193,269,297)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             -                             (818,670)                  (818,670)                 (818,670)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                               -                             (193,269,297)         (818,670)                  (818,670)                 (194,087,967)         

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 8,028,943              192,052,327          -                               -                             -                             -                                -                               200,081,270          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                             -                             -                               -                             (104,130,662)         -                                -                               (104,130,662)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 347,102,966          3,632,950,329       (152,365,167)          51,970,000            (1,238,978,792)      416,430                    416,430                  2,641,095,766       

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 320,093,554             2,935,691,191          49,850,000               661,903,420             3,967,538,165          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               53,936,002               53,936,002               
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) 14,300,000               393,250,000             -                               -                               407,550,000             
ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 4,680,469                 111,956,811             -                               -                               116,637,280             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               (202,040,027)           (202,040,027)           
โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               2,120,000                 (2,120,000)               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 339,074,023             3,440,898,002          51,970,000               511,679,395             4,343,621,420          

-                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 339,074,023             3,440,898,002          51,970,000               511,679,395             4,343,621,420          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ขาดทุนสาํหรับปี -                               -                               -                               (69,053,082)             (69,053,082)             
ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 8,028,943                 192,052,327             -                               -                               200,081,270             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               (104,130,662)           (104,130,662)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 347,102,966             3,632,950,329          51,970,000               338,495,651             4,370,518,946          

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย โดยมีนายพิชญ ์โพธารามิก เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 
200 อาคารจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ข) ธุรกิจให้บริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว 
และ พยากรณ์ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี  
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ  ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน 
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

นิตยสารบนัเทิงและหนงัสือทัว่ไป  
รวมถึงภาพยนตร์ เพลง ส่ือบนัเทิงอ่ืน ๆ 

ไทย 100 100 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั ใหบ้ริการจดัหาหอ้งพกัโรงแรม ทวัร์ และเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋โดยสารและสินคา้ออนไลน์ 
รวมถึงผลิตและใหบ้ริการขอ้มูล 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการพ้ืนท่ี ผลิต รับจา้งผลิตรายการ 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งใหบ้ริการ
ขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และใหบ้ริการซอฟตแ์วร์
ประเภท Enterprise Software และ  
Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 
รวมถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
ความบนัเทิงผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวทิยกุระจายเสียง  
รวมทั้งใหบ้ริการจดักิจกรรม 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวทิยกุระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั ใหบ้ริการนกัแสดง ศิลปิน และขอ้มูล
สาระบนัเทิงผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 
รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์เกมประเภทต่าง ๆ  
เพ่ือความบนัเทิงผา่นช่องทาง 
บนโทรศพัทมื์อถือและเวบ็ไซต ์

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั ใหบ้ริการพยากรณ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ  
จากนกัพยากรณ์และนกัโหราศาสตร์ 

ไทย 100 100 

PT Mono Technology Indonesia  
(ถือหุน้โดยบริษทั โมโน  
เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 1) 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี) 

อินโดนีเซีย 99 99 

Mono Technology Vietnam  
Company Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จการชาํระบญัชี 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562) 

เวยีดนาม 100 100 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Mono Technology Hong Kong Limited ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั โมโน ฟิลม์ จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 

รายการโทรทศัน์ รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูล
สาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 
บริษทั โมโน สปอร์ต 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

จดัการแข่งขนักีฬา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการแข่งขนักีฬาทุกประเภท รวมถึงจดัการ
ทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บ 
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าว 
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออก 
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย 
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทาํกับลูกค้าทุกสัญญา  
ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ  
5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได ้
ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้ 
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 



 

6 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน 
ทีมี่รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปี ปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญ ชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภท 
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา 
จากประเภทของตราสารทางการเงิน  ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ 
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน 
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินคา้ 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รายไดค่้าโฆษณาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยรัุบรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้และผูใ้หสิ้ทธิ
ไม่มีขอ้ผกูพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิถือเป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสญัญา 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี 
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึก 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และของท่ีระลึก แสดงมูลค่าตามราคาทุน  (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน)  
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 นิตยสารและหนงัสือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า 
ตามวิธีราคาทุน หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม  
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 อาคาร 40 ปี 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเ์ช่า 10 ปี 
 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5 ปี 
 ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน 
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไร 
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน 
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้น 
จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 
ท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี และค่าตัดจําหน่าย 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ช้
คล่ืนความถ่ีตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีวดัมูลค่าเทียบเท่าเงินสด 
ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวน เงิน ท่ีต้องจ่ายชําระ  ผลต่างระหว่างจํานวน เงิน ท่ีต้องจ่ายชําระ 
กบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บ
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีนั้ น เร่ิมตัดจําหน่าย 
เป็นค่าตดัจาํหน่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในเชิงพาณิชย ์

 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 
ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น  
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว
ทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ตามอายสุญัญา 
 ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 10 ปี 
 ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 3, 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10, 20 ปี หรือตามอายสุญัญา 
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯ และบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า 
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน 
ของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ  แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท  ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช ้
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่า 
ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว 
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม 
หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่า 
จะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อน 
ถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ 
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงาน 
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน 
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 



 

12 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร 
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า 
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษี 
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน 
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชีของสินท รัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี 
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม 
ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูล 
ท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ 
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร 
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 
ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่า 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ  วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า 
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะมี 
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ี 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได ้
รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต 
ในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหาร 
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 8 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 159 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 21 20 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 86 52 ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 153 422 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 7 10 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 - อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
ค่าขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 102 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 23 22 6 7 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 14 14 6 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 58 58 37 38 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15 14 14 13 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 18 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 3 2 1 1 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2 19 11 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     

บริษทัยอ่ย - - 434 351 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     

บริษทัยอ่ย - - - 26 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงนิมดัจําและเงินประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 27 74 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6 11 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 11 27 74 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 20 18 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 40 19 27 14 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40 19 47 32 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั - 38 - 38 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 6 - (5) 1 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั - 15 - 15 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 103 4 (99) 8 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 19 - (19) - 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 380 50 - 430 

บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 89 37 (126) - 

รวม 747 144 (249) 642 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38) - 15 (23) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 709 144 (234) 619 
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 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไม่เรียกให้บริษทัยอ่ย
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี  ดังนั้ นบริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดกู้ย้มืเงินจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จํานวน  1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือคิดเป็นเงินประมาณ  52 ล้านบาท  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2561)  
ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 48 31 29 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 50 49 32 30 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้าประกนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 30.2 ก) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 3 2 19 11 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 193 161 17 55 
รายไดค้า้งรับ 224 305 38 123 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - - 26 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 434 351 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36 31 3 - 

รวม 455 499 511 566 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8) (6) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 448 493 511 566 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3 2 2 2 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 3 1 
3 - 6 เดือน - - 5 2 
6 - 12 เดือน - - 1 2 

มากกวา่ 12 เดือน - - 8 4 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2 19 11 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 145 121 15 53 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 49 35 2 2 
3 - 6 เดือน 4 2 - - 
6 - 12 เดือน 3 - - - 

มากกวา่ 12 เดือน 28 26 - - 

รวม 229 184 17 55 

หกั: ประมาณการรับคืน (36) (23) - - 

 193 161 17 55 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8) (6) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 185 155 17 55 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 188 157 36 66 
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8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้สาํเร็จรูป 19 13 (3) (4) 16 9 
งานระหวา่งทาํ 1 1 - - 1 1 

รวม 20 14 (3) (4) 17 10 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน  บริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 1 ล้านบาท  
(2560: 2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 982 982 902 902 - - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 20 20 9 9 - - 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 8 8 8 8 - 143 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 1,950 1,820 1,950 1,820 - - 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั 27 106 123 123 - - 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 20 1 100 1 - - 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั - - - - - - 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 8 5 25 5 - - 
บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั 115 90 115 90 - - 
บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั 12 2 12 2 - 9 
บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั 5 2 5 2 - 7 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - - 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 - - 

Mono Technology Vietnam Company Limited 10 10 10 10 - - 

รวม   3,370 3,083 - 159 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (71) (56)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   3,299 3,027   
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 บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั (“ที โมเมนต”์) 

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น
ของที โมเมนต ์ท่ีเรียกชาํระเพิม่จาํนวน 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (รวมร้อยละ 12.5) 
ตามมติของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุ้น 
ใน ที โมเมนต ์ซ่ึงทาํให ้ที โมเมนต ์มีทุนเรียกชาํระแลว้รวมเป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5 
ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั (“โมโน แอสโทร”) 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของโมโน แอสโทร มีมติอนุมัติการเรียกชําระ 
ทุนจดทะเบียนเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน (รวมเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้) คิดเป็นเงินจาํนวน  
2.5 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระดงักล่าวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ตามมติ 
ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในโมโน แอสโทร 

 บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั (“โมโน เรดิโอ”) 

 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของโมโน เรดิโอ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาํนวน 99 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น  
100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นจาํนวน 99 ล้านบาท ในวนัท่ี  
20 มีนาคม 2561 และโมโน เรดิโอ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี  
22 มีนาคม 2561 

 โมโน เรดิโอ ไดน้าํเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนดงักล่าวมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบริษทัฯ จาํนวน 99 ลา้น
บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 ดงันั้นบริษทัฯ จึงโอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
สําหรับเงินให้กู้ยืมแก่โมโน เรดิโอ จาํนวน 14.5 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในโมโน เรดิโอ จาํนวน 14.5 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในระหวา่งปีปัจจุบนั 

 บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั (“โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ”) 

 เม่ือวันท่ี  2 มีนาคม  2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของโมโน  ทาเลนท์ สตูดิโอ มีมติอนุมัติการเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ลา้นบาท จากเดิม 5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
เป็น 25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบ ริษัทฯ  เป ล่ียนแปลงแต่อย่างใด  ทั้ ง น้ี บ ริษัทฯ  ได้ จ่ ายชําระ ค่ าหุ้ น จํานวน  20 ล้านบาท  
ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และโมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
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 บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั (“โมโน เพลย”์) 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ของโมโน เพลย ์(รวมเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้) คิดเป็นเงินจาํนวน 2.5 ลา้นบาท ตามมติของการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในโมโน เพลย ์

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของโมโน เพลย ์มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาํนวน 30 ลา้นบาท จากเดิม 5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 35 ลา้น
บาท (หุ้นสามัญ  350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 
300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 
เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นจาํนวน 7.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
และโมโน เพลย ์ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั (“โมโน โปรดกัชัน่”) และบริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
(“โมโน สปอร์ต”) 

 เม่ือวันท่ี  14 พฤศจิกายน  2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของโมโน โปรดักชั่น จาํนวน 200 ลา้นบาท จากเดิม 1,820 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 18,200,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 2,020 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระ
ค่าหุ้นจาํนวน 130 ลา้นบาท ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และโมโน โปรดกัชั่น ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหโ้มโน โปรดกัชัน่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เพิ่มการลงทุน
โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนในโมโน สปอร์ต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของโมโน โปรดกัชัน่ จาํนวน 200 ลา้นบาท 
จากเดิม  50 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  5,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บาท ) เป็น  250 ล้านบาท  
(หุ้นสามัญ  25,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ทั้งน้ีโมโน โปรดกัชัน่ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้จาํนวน 130 ลา้นบาท 
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และโมโน สปอร์ต ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 การเพ่ิมทุนดงักล่าวไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ เปล่ียนแปลง 
แต่อยา่งใด 

 Mono Technology Vietnam Company Limited (“Mono Vietnam”) 

 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Vietnamได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามมติของการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 แลว้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็น
จํานวน  397 ล้านบาท  (2560: 387 ล้านบาท ) บริษัทฯ  ประเมินมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุน 
ในบริษทัย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยด์ว้ยวิธีประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงผลการประเมินพบว่า 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี และฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  
เช่ือวา่ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัอ่ืน
แห่งหน่ึงจดัตั้ง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน ดว้ยทุนจดทะเบียน  
8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Yunnan Mono Digital 
Technology Company Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและ
สาระบนัเทิง - 42 - 74 - 72 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    - (21) - (21) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    - (4) - (4) 

รวม    - 49 - 47 
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 เม่ือวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited (“Yunnan Mono”) ไดมี้มติใหเ้ลิกกิจการ โดย Yunnan Mono ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการแลว้
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จ่ายเงินคืนทุนจาํนวน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณ 48 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัย่อยในวนัท่ี 3 เมษายน 2561 บริษทัย่อยจึงโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนในการร่วมค้าจํานวนประมาณ  4 ล้านบาท  ในงบการเงินรวมในระหว่างปีปัจจุบัน  
ทั้งน้ี Yunnan Mono ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 

 ดงันั้น ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยจึงไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุน
ใน Yunnan Mono ในงบการเงินรวม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 
มีจาํนวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 256 366 201 265 25 5 1,118 
ซ้ือเพิ่ม - 3 34 26 1 16 80 
จาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 

โอนเขา้ (ออก) 2 13 5 - - (20) - 

31 ธนัวาคม 2560 258 382 239 283 25 1 1,188 
ซ้ือเพิ่ม - 4 20 38 6 7 75 
จาํหน่าย - - (1) (17) (3) - (21) 

โอนเขา้ (ออก) 1 - 1 - - (2) - 

31 ธนัวาคม 2561 259 386 259 304 28 6 1,242 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 1 35 105 185 15 - 341 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2 24 35 34 1 - 96 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 

31 ธนัวาคม 2560 3 59 139 211 15 - 427 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 25 40 36 1 - 103 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1) (17) (2) - (20) 

31 ธนัวาคม 2561 4 84 178 230 14 - 510 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2560 255 323 100 72 10 1 761 

31 ธนัวาคม 2561 255 302 81 74 14 6 732 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2560 (จาํนวน 78 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 96 

2561 (จาํนวน 78 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 103 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 36 29 127 7 199 
ซ้ือเพ่ิม - 1 3 - 4 

จาํหน่าย - - (7) - (7) 

31 ธนัวาคม 2560 36 30 123 7 196 
ซ้ือเพ่ิม - 1 3 - 4 

จาํหน่าย - - (14) - (14) 

31 ธนัวาคม 2561 36 31 112 7 186 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2560 17 24 98 5 144 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3 3 11 - 17 
ค่าเส่ือมราคา 
สาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (7) - (7) 

31 ธนัวาคม 2560 20 27 102 5 154 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4 1 11 - 16 
ค่าเส่ือมราคา 
สาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (14) - (14) 

31 ธนัวาคม 2561 24 28 99 5 156 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2560 16 3 21 2 42 

31 ธนัวาคม 2561 12 3 13 2 30 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2560 (จาํนวน 7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 17 

2561 (จาํนวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 16 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวน  48 ล้านบาท  (2560: 19 ล้านบาท)  
(เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 
แต่ย ังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน  
221 ลา้นบาท (2560: 182 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 112 ลา้นบาท (2560: 104 ลา้นบาท)) 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 533 ลา้นบาท (2560: 547 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 250 ลา้นบาท 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 83 1,919 265 66 479 2,812 
ซ้ือเพ่ิม - 1 1 6 1,137 1,145 
จาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 

โอนเขา้ (ออก) - 835 46 - (881) - 

31 ธนัวาคม 2560 83 2,259 303 72 735 3,452 
ซ้ือเพ่ิม - 3 1 2 1,291 1,297 
จาํหน่าย - (789) (2) - - (791) 

โอนเขา้ (ออก) - 1,157 121 15 (1,293) - 

31 ธนัวาคม 2561 83 2,630 423 89 733 3,958 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 33 708 66 26 - 833 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5 773 44 12 - 834 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 

31 ธนัวาคม 2560 38 985 101 38 - 1,162 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9 910 49 13 - 981 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (789) (1) - - (790) 

31 ธนัวาคม 2561 47 1,106 149 51 - 1,353 

ค่าเผือ่การด้อยค่า       
1 มกราคม 2560 13 11 - - 3 27 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 1 4 - - 5 

31 ธนัวาคม 2560 13 12 4 - 3 32 

31 ธนัวาคม 2561 13 12 4 - 3 32 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2560 32 1,262 198 34 732 2,258 

31 ธนัวาคม 2561 23 1,512 270 38 730 2,573 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี       

2560 (จาํนวน 829 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 834 

2561 (จาํนวน 977 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 981 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 11 21 19 104 155 
ซ้ือเพ่ิม - - 4 48 52 
จาํหน่าย - - - (102) (102) 

31 ธนัวาคม 2560 11 21 23 50 105 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 7 8 
โอนเขา้ (ออก) - 54 - (54) - 

31 ธนัวาคม 2561 11 75 24 3 113 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2560 4 8 4 - 16 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 5 - 6 

31 ธนัวาคม 2560 4 9 9 - 22 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1 7 3 - 11 

31 ธนัวาคม 2561 5 16 12 - 33 

ค่าเผือ่การด้อยค่า      
1 มกราคม 2560 1 11 - - 12 

31 ธนัวาคม 2560 1 11 - - 12 

31 ธนัวาคม 2561 1 11 - - 12 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2560 6 1 14 50 71 

31 ธนัวาคม 2561 5 48 12 3 68 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี      
2560 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 6 

2561 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11 

13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี 

 บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั (“โมโน บรอดคาซท”์) เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ  (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุญาตดงักล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
(วนัท่ี 25 เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซทจ์ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีจาํนวน 
2,250 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชาํระดงัน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 380 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ตามเง่ือนไข
ท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,870 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 โมโน บรอดคาซท ์ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอ่ืน และนาํส่งเงินรายปีเขา้กองทุนวิจยั
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ตามประกาศ กสทช. 

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต เม่ือวันท่ี  17 มกราคม  2557 โมโน  บรอดคาซท ์
ได้เขา้ทาํสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
กบัสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่าย
ของ ททบ. ตั้ งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซท์ต้องจ่าย 
ค่าใชบ้ริการโครงข่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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 ต่อมา  ตามท่ีได้มีประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเม่ือวัน ท่ี  20 ธันวาคม  2559 ให้ผู ้รับใบอนุญาต 
ท่ีมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือแจง้เป็นหนังสือ 
ไปยงัสํานักงาน กสทช. ซ่ึงโมโน บรอดคาซท ์ไดด้าํเนินการแลว้ตามจดหมายลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 
โดยเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 โมโน บรอดคาซทไ์ดรั้บหนงัสือจากสาํนกังาน กสทช. เห็นชอบใหข้ยาย
ระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีกาํหนดโดย กสทช. ดงันั้นโมโน บรอดคาซทจ์ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือ (ตน้ทุน
การได้รับใบอนุญาตให้ใช้ค ล่ืนความถ่ีค้างจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล  (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม )  
ณ วนัดงักล่าว) จาํนวน 1,160 ลา้นบาท หลงัการขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าท่ีเหลือจาํนวน 38 ล้านบาท แบ่งชําระ 2 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,122 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 8 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 ในระหว่างปี 2560 โมโน บรอดคาซท์ได้ชําระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเป็นจาํนวนเงิน 206 ล้านบาท  
พร้อมวางหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัการชาํระเงินในส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ กสทช. 

 ทั้ งน้ี  ตามท่ีได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  23 พฤษภาคม  2561 ให้ผู ้รับใบอนุญาตท่ีมี 
ความประสงคจ์ะพกัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือแจง้เป็นหนงัสือไปยงัสํานกังาน กสทช. 
ซ่ึงโมโน บรอดคาซท์ ไดด้าํเนินการยื่นจดหมายต่อสํานักงาน กสทช. แลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
และเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 โมโน บรอดคาซทไ์ดรั้บหนงัสือจากสาํนกังาน กสทช. เห็นชอบใหพ้กัชาํระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดย กสทช. 
ดงันั้นโมโน บรอดคาซทจ์ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือ (ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต
ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วนัดงักล่าว) จาํนวน 954 ลา้นบาท 
หลงัการพกัชาํระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าท่ีเหลือจาํนวน 19 ล้านบาท ชําระทั้ งจาํนวน 
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 7 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 935 ล้านบาท แบ่งชําระ 5 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 11 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
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 จากเหตุการณ์ดังกล่าว โมโน  บรอดคาซท์ได้ค ํานวณมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช ้
คล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายใหม่ โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมกบักาํหนดการชาํระเงินใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาต 
จาก กสทช. และไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 
คา้งจ่ายใหม่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 75 ลา้นบาท ไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายสาํหรับงวดมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 901 
หกั: ผลต่างจากการคาํนวณตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตคา้งจ่ายใหม่ 

เน่ืองจากการเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (75) 
ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียระหวา่งปี 31 
ชาํระดอกเบ้ียระหวา่งปี (6) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 851 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติให้ข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยให้มีผลทนัที ซ่ึงผูรั้บใบอนุญาต 
ท่ีสํานักงาน กสทช. เห็นชอบให้ขยายการชาํระและพกัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตอ้งชาํระดอกเบ้ีย 
ในอตัราดงักล่าวในระหวา่งเวลาขยายการชาํระและพกัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

ราคาทุน 1,932 1,932 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (604) (475) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,328 1,457 

 ในระหว่างปี โมโน บรอดคาซท์ไดต้ดัจาํหน่ายตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเป็นจาํนวน 
129 ลา้นบาท (2560: 129 ลา้นบาท) 
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14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษัทฯ และบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าและอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า ตามลาํดบั และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 6 11 27 74 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34 41 12 21 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 40 19 47 32 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 79 66 16 19 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101 90 14 29 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 164 92 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 424 319 116 180 

16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 2561 2560 
 (ร้อยละ)    

1 MLR ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดในสัญญา ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจาํนวน  
24 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
30 กนัยายน 2560 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2566 

1,275 1,325 

2 MLR ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดในสัญญา ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน  
84 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2566 

168 198 

รวม   1,443 1,523 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (109) (82) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,334 1,441 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับปีมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,523 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (80) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,443 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการ
พื้นท่ีทั้งหมด และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีสญัญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้
ท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้

17. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 954 954 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (103) (53) 
รวม 851 901 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7) (206) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย – สุทธิ 
จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 844 695 

 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายมีกาํหนดชาํระเป็นรายปี ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 2565 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 37 14 - 1 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3) (1) - - 
รวม 34 13 - 1 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (16) (7) - (1) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 6 - - 

 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ 
ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ไม่เกิน 1 
ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน 1 
ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ไม่เกิน 1 
ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน 1 
ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8 6 14 1 - 1 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (1) - (1) - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7 6 13 1 - 1 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 44 36 19 17 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร):     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6 7 2 2 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2 1 1 - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 52 44 22 19 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหน่ึงปีขา้งหน้า  
เป็นจาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (2560: ไม่มี)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประมาณ 17 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 17 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
อตัราคิดลด 3.5 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 
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 ผลกระทบของการเป ล่ียนแปลงสมมติฐาน ท่ีสําคัญ ต่อการเพิ่ ม ข้ึน  (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบัน 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท ์ (5) (5) (2) (2) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 2 2 1 1 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท ์ 7 7 3 3 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (8) (8) (4) (4) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน 
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน  18 ล้านบาท  
(เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 อนุมติัโดย 
จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าท่ีตราไว ้ ทุนจดทะเบียน 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

  (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 
4,984,999,975 0.1 498,499,998  

1) ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 (122,000,000) 0.1 (12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560 

2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 334,000,000 0.1 33,400,000 9 พฤษภาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

5,196,999,975  519,699,998  
1) ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน 2561 (334,000,000) 0.1 (33,400,000) 22 พฤษภาคม 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  4,862,999,975  486,299,998  

 

 

จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าท่ีตราไว ้

ทุน
ออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,200,935,537 0.1 320,093,554 2,935,691,191  
1) เม่ือวนัท่ี 12 และ 13 มกราคม 2560 บริษทัฯ  
ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 143 ลา้นหุน้  
ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคา 
หุน้ละ 2.85 บาท เป็นจาํนวนเงิน 407.6 ลา้นบาท 143,000,000 0.1 14,300,000 393,250,000 19 มกราคม 2560 

2) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
เพิ่มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 46,804,687 0.1 4,680,469 111,956,811 4 ตุลาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,390,740,224  339,074,023 3,440,898,002  
1) เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรร 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
เพิ่มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 6,448 0.1 645 15,424 8 มกราคม 2561 

2) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรร 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
เพิ่มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 80,282,986 0.1 8,028,298 192,036,903 4 เมษายน 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,471,029,658  347,102,966 3,632,950,329  
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21. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) จาํนวน 1,540 ล้านหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า  
ในอตัราส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุน้สามญัเดิม อายกุารใชสิ้ทธิ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดทุ้ก ๆ 3 เดือน ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุน้สามญั 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิ 2.5 บาท 
โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม  
2.5 บาทต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
1.003 หุน้ 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดป้รับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 
2.492 บาทต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ 
หุน้สามญั 1.015 หุน้ 

 การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวน 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใชสิ้ทธิ 
เงินรับค่าหุน้ 
จากการใชสิ้ทธิ 

ทุนจดทะเบียน 
ท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตุลาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตุลาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 1,352,353,083 หน่วย 
(2560: 1,432,395,941 หน่วย) 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กําไรสุท ธิประจําปี ส่ วนห น่ึ งไว้เป็น ทุนสํ ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของกําไรสุท ธิประจําปี 
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯ  
ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 527 542 158 178 
ตน้ทุนการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 73 180 170 542 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,214 1,059 27 23 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 154 114 17 31 
ค่าสาธารณูปโภค 43 103 69 68 

24. ภาษีเงินได้ 

 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 3 5 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 1 - 1 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 12 (49) (9) (1) 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15 (43) (9) - 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบั (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (179) 15 (78) 54 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (36) 3 (16) 11 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 1 - 1 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคยรับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6) - - - 

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และขาดทุนทางภาษีท่ีรับรู้ในอดีต 15 25 - - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 20 - - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (15) - - - 
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (1) (25) - - 
เงินปันผลรับ - - - (32) 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38 35 6 9 

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีก่อน 
ท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (82) - - 

อ่ืน ๆ - - 1 11 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 15 (43) (9) - 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5  
ถึง 25 (2560: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ประมาณการรับคืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - (4) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8) (10) 2 1 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 23 37 (14) 37 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7 6 1 - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 215 216 (1) 16 
อ่ืน ๆ 1 1 - (1) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   (12) 49 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 238 250   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 245 259   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (7) (9)   

รวม 238 250   
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5 4 1 - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8 - 8 - 
อ่ืน ๆ - - - 1 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว   9 1 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 3   
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 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 998 ลา้นบาท (2560: 806 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต 
เพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 924 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2566 

25. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จาํกดั (“เอ็มไอเอส”) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนสําหรับกิจการซอฟตแ์วร์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1029(7)/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 
2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554) 

 เอ็มไอเอสมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
เป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท (2560: 175 ลา้นบาท) 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวน 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ิน 
ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 
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 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไร (ขาดทุน)  
สาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
ของบริษทัฯ (193) 58 3,451 3,352 (0.056) 0.017 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 228 490   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (193) 58 3,679 3,842 ปรับเพ่ิม 0.015 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไร (ขาดทุน)  
สาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
ของบริษทัฯ (69) 54 3,451 3,352 (0.020) 0.016 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 228 490   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (69) 54 3,679 3,842 ปรับเพ่ิม 0.014 



 

44 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน 
ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหาร 
โดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้ 
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 18 ลา้นบาท (2560: 15 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท 
(2560: 6 ลา้นบาท)) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 100 0.03 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 102 0.03 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2560  202 0.06 

    
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 104 0.03 
รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2561  104 0.03 



 

45 

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร 
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้ นรายได้ กาํไร 
จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจ 
ใหบ้ริการขอ้มูล(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 2,193 2,371 206 158 - - 2,399 2,529 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 459 258 (459) (258) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 2,193 2,371 665 416 (459) (258) 2,399 2,529 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 725 914 (232) (224)   493 690 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       109 47 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (171) (139) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน       (485) (450) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้       4 - 

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน       (129) (133) 

รายไดภ้าษีเงินได ้       (14) 43 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี       (193) 58 

(1) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีว ีวทิย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(2) ธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และ พยากรณ์ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย ซ่ึงมาจากธุรกิจส่ือ
และใหบ้ริการขอ้มูล 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 380 ล้านบาท (2560: 530 ลา้นบาท)  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

30.2 การคํา้ประกนั 

ก) บริษัทฯ คํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 30.2 ค)) 
เป็นจาํนวนรวม 1,727 ลา้นบาท (2560: 1,800 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (2560: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ และบริษทัย่อยเพื่อคํ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจาํนวน 1,038 ลา้นบาท 
และ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2560: 1,041 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษทัฯ:  
2 ลา้นบาท (2560: 5 ลา้นบาท)) หนังสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
และเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร และสัญญา
บริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 
และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 151 159 35 31 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 238 288 8 34 
มากกวา่ 5 ปี 250 312 - - 
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30.4 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกวา่จะชาํระเสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีแพ่ง โดยศาลชั้ นต้นได้มีคาํพิพากษาให้บริษัทฯชําระเงินจํานวน  3 ล้านบาท  
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกว่าจะชาํระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมา  
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนัญพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษได้อ่านคาํพิพากษา 
คดีแพ่ง โดยได้มีคาํพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษัทฯจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายตามท่ีศาลชั้ นต้น 
มีคาํพิพากษา 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าปรับจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 
ทั้ งน้ี เม่ือวัน ท่ี  25 กรกฎาคม  2560 บริษัทฯยื่น อุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลชั้ นต้น 
ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ่้าน
คาํพิพากษาคดีอาญา โดยไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษทัฯจึงไม่ตอ้งจ่ายค่าปรับตามท่ีศาล
ชั้นตน้มีคาํพิพากษา 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนญัพิเศษทั้งคดีแพง่และคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดป้ระทบั 
รับฟ้อง ต่อมา เม่ือวันท่ี  6 พฤศจิกายน  2561 ศาลได้มีค ําพิพากษายกฟ้องโจทก์ ทั้ งน้ีคดีอยู ่
ในระยะเวลาท่ีโจทกจ์ะยืน่อุทธรณ์ไดภ้ายในวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 
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ค) ใน เดือนสิงหาคม  2561 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องจากบุคคลท่ีไม่ เก่ียวข้องกัน 
ต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
งานวรรณกรรม และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 7.15 ลา้นบาท พร้อมทั้งค่าเสียหายในอนาคต 
อีกเป็นอัตราเดือนละ 50,000 บาท นับตั้ งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะยุติการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ของโจทก ์โดยศาลนดัไต่สวนมูลฟ้องในวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยเช่ือว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกับคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําห รับเค ร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย  เงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เจา้หน้ีการคา้ 
และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯ และบริษทัย่อย 
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  
และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั 
จากการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จาํนวนน้อยราย 
และอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลูกหน้ี 
จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชี 
ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชัว่คราว เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง 
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้
และบริการหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะทําสัญญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นคร้ังคราว ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั 2 - 27 - 0.0209 0.0239 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 3 - 32.4498 32.6809 

 

สกลุเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั 2 - 27 - 0.0209 0.0239 

 บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 
วนัครบกาํหนด 
ตามสัญญา 

มูลค่ายติุธรรม 
ขาดทุน 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  (ลา้นบาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.02 - 33.17 14 และ 22 กมุภาพนัธ์ 

2562 
0.4 

     
31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 
วนัครบกาํหนด 
ตามสัญญา 

มูลค่ายติุธรรม 
ขาดทุน 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  (ลา้นบาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.09 15 พฤษภาคม 2561 0.5 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม คือ ตราสารอนุพนัธ์  
- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ของหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินรวม คือ ระดบั 2 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น  
หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ โดยแสดงมูลค่ายุติธรรม 
ซ่ึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น อตัราแลกเปล่ียนทันที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทน 
ของอตัราดอกเบ้ีย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดค้าํนึง 
ถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.17:1 (2560: 
1.08:1) และเฉพาะบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.05:1 (2560: 0.05:1) 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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