บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สําหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่ อและให้บริ การข้อมูล ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขาย
สิ นค้าและให้บริ การที่หลากหลายและเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ที่ผใู ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อการรับรู ้รายได้
ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
และขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสิ นค้าและบริ การที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายสิ นค้าและบริ การตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป

2

การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
จํานวนรวม 3,901 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68 ของสิ นทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซึ่งฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พบว่ามีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าว
อาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสิ นทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลด
และสมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต
โดยการทําความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริ ษทั และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาํ คัญ
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 3,299 ล้านบาท
และ 619 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 72 และร้อยละ 13 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพบว่า
มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื
ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงาน
ในอนาคตของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อมูลค่าค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
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ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต
โดยการทําความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริ ษทั และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของบริ ษทั ย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติที่สาํ คัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาํ หรั บผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จํานวน 215 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4 ของสิ นทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี
และรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลําดับ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู ้รายการได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณา
ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ นั ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมตั ิแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จาํ เป็ นและข้อสมมติ
ทางด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทําประมาณการดังกล่าว โดยการเปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอก
และภายในของกลุ่มบริ ษทั โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโต
ของรายได้และอัตรากําไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีต
กับกําไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกําไรทางภาษีดงั กล่าว
ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่าวข้างต้น
และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาํ คัญต่อประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต
โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการ
ที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ขา้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562
7

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
8

30.2
9
10
6
11
12
13
24

2561

2560

2561

2560

91,230,440
235,762
448,129,583
16,528,479
69,310,492
38,809,034
75,568,809
739,812,599

129,827,648
232,693
492,662,568
10,496,526
72,589,531
23,507,844
96,826,099
826,142,909

8,724,852
3,020
511,400,338
13,920,311
5,124,495
3,370,248
542,543,264

67,106,873
2,979
566,421,976
24,171,801
5,766,083
8,041,936
671,511,648

62,597,359
732,357,721
2,572,809,832
1,328,014,066
245,446,620
84,037,754
5,025,263,352
5,765,075,951

46,058,565
46,832,501
760,550,444
2,258,095,254
1,456,793,326
258,965,037
83,165,553
4,910,460,680
5,736,603,589

262,293
3,298,825,288
619,250,000
29,987,884
67,573,304
11,910,849
30,418,509
4,058,228,127
4,600,771,391

220,293
3,026,825,626
708,750,000
41,761,625
70,981,549
3,119,976
31,787,577
3,883,446,646
4,554,958,294

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

2560

2561

2560

14
15
6

221,856,786
423,612,461
-

120,000,000
319,038,196
-

27,985,771
115,618,271
52,183,680

179,570,197
-

16
17
18

109,640,369
6,777,697
15,637,689
1,341,836
89,504,313
868,371,151

81,892,729
206,176,617
6,599,924
3,406,726
65,286,025
802,400,217

12,429,204
208,216,926

1,405,954
11,116,796
192,092,947

16
17
18
19
24

1,333,820,773
844,058,013
18,392,448
51,861,054
7,476,746
2,255,609,034
3,123,980,185

1,440,837,930
695,321,168
6,028,606
43,792,432
8,990,111
2,194,970,247
2,997,370,464

22,035,519
22,035,519
230,252,445

19,243,927
19,243,927
211,336,874

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 4,862,999,975 หุน้
(2560: หุน้ สามัญ 5,196,999,975 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 3,471,029,658 หุน้
(2560: หุน้ สามัญ 3,390,740,224 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2561

2560

2561

2560

20

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

486,299,998

519,699,998

486,299,998

519,699,998

347,102,966
3,632,950,329
(152,365,167)

339,074,023
3,440,898,002
(152,365,167)

347,102,966
3,632,950,329
-

339,074,023
3,440,898,002
-

51,970,000
(1,238,978,792)
416,430
2,641,095,766
5,765,075,951

51,970,000
(941,578,833)
1,235,100
2,739,233,125
5,736,603,589

51,970,000
338,495,651
4,370,518,946
4,600,771,391

51,970,000
511,679,395
4,343,621,420
4,554,958,294

-

-

-

-

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริ การ
เงินปั นผลรับ
ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

หมายเหตุ

2561

2560

9

2,399,232,338
-

2,528,674,011
-

380,001,130
-

804,304,719
158,993,673

75,226,956
33,657,090
2,508,116,384

47,037,539
2,575,711,550

112,099,552
492,100,682

85,439,475
1,048,737,867

1,905,894,039
171,025,775
483,434,156
(4,037,996)
1,903,504
2,558,219,478

1,833,826,580
139,390,512
448,340,683
4,941,744
504,414
2,427,003,933

314,092,255
20,103,231
233,852,414
568,047,900

679,824,078
33,765,157
223,626,143
43,000,000
13,857,790
994,073,168

(50,103,094)
(128,619,609)
(178,722,703)
(14,546,594)
(193,269,297)

148,707,617
(133,392,926)
15,314,691
42,858,402
58,173,093

(75,947,218)
(1,896,738)
(77,843,956)
8,790,874
(69,053,082)

54,664,699
(326,396)
54,338,303
(402,301)
53,936,002

(818,670)
(818,670)

(6,697,697)
(6,697,697)

-

-

(194,087,967)

51,475,396

(69,053,082)

53,936,002

(0.056)

0.017

(0.020)

0.016

13

10
12

24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

2560

26

0.015

0.014

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตดั จําหน่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ
หนี้ สงสัยจะสู ญ - เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับ
ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

2561

2560

(178,722,703)

15,314,691

(77,843,956)

54,338,303

103,025,385
981,942,962
128,779,260
2,185,044
(679,759)
(4,037,996)
-

95,711,367
834,003,376
128,779,260
504,414
(2,437,866)
-

15,905,178
10,735,748
-

17,129,471
5,977,574
13,857,790
43,000,000
(158,993,673)

(75,226,956)
(1,190,819)
3
668,487
5,066,750
8,498,912
(780,584)
128,619,609

29,076
4,941,744
(19,009)
2,048,099
8,148,576
(1,732,630)
133,392,926

(113,459)
2,430,088
247,351
2,969,532
(21,349,490)
1,896,738

(45,185)
20,429
2,643,150
(21,542,408)
326,396

1,098,147,595

1,218,684,024

(65,122,270)

(43,288,153)

42,360,971
(5,352,193)
(14,907,492)
24,726,513
(498,465)

(23,801,091)
770,567
(784,371)
1,651,513
214,431

45,152,492
718,642
4,671,688
(196,208)

(22,253,888)
(222,810)
(865,608)
(150,927)

27,022,804
24,218,288
1,195,718,021
(69,849,263)
63,081,384
1,188,950,142

33,991,664
(15,475,038)
1,215,251,699
(72,863,550)
43,470,346
1,185,858,495

(61,559,220)
(16,730)
(76,351,606)
(14,103,507)
25,672,925
(64,782,188)

(21,027,258)
(734,994)
(88,543,638)
(22,646,510)
21,112,664
(90,077,484)

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนทุนจากการชําระบัญชีของการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับ
ซื้ อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ ค่าซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

2560

780,584
(3,069)
(16,538,794)
48,488,349
(36,661,507)
(1,224,957,869)
1,895,872
(1,226,996,434)

1,732,630
(3,130)
(36,929,898)
(75,348,656)
(1,157,268,684)
715,911
(206,000,000)
(1,473,101,827)

6,248,867
(41)
104,000,000
(42,000)
(286,499,663)
26,298,908
(3,901,041)
(12,327,503)
145,277
(166,077,196)

27,471,166
(40)
(224,350,000)
(113,941)
(112,999,640)
187,892,695
(3,544,820)
(47,218,725)
558,409
(172,304,896)

(103,420,904)
101,856,786
(79,269,517)
(17,169,321)
200,081,270
(104,192,706)
(2,114,392)
1,563,476
(38,597,208)
129,827,648
91,230,440

(95,125,860)
(15,000,000)
128,851,891
(8,420,532)
407,550,000
116,637,280
(201,926,028)
332,566,751
(2,304,175)
43,019,244
86,808,404
129,827,648

(983,017)
27,985,771
50,992,000
(1,405,955)
200,081,270
(104,192,706)
172,477,363
(58,382,021)
67,106,873
8,724,852

(177,424)
(15,000,000)
(3,244,571)
407,550,000
116,637,280
(201,926,028)
303,839,257
41,456,877
25,649,996
67,106,873

-

-

-

-

9,683,390
154,258,971
38,570,928
-

9,378,111
83,114,733
11,911,065
-

262,214
-

5,000,000
642,210

2561

2560

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
โอนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
320,093,554
14,300,000
4,680,469
339,074,023
339,074,023
8,028,943
347,102,966

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
2,935,691,191
393,250,000
111,956,811
3,440,898,002
3,440,898,002
192,052,327
3,632,950,329

ส่ วนตํ่ากว่าทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
49,850,000
(795,591,899)
58,173,093
58,173,093
(202,040,027)
2,120,000
(2,120,000)
51,970,000
(941,578,833)
51,970,000
51,970,000

(941,578,833)
(193,269,297)
(193,269,297)
(104,130,662)
(1,238,978,792)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่า
รวม
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น
เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
7,932,797
7,932,797
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
1,235,100
1,235,100
1,235,100
(818,670)
(818,670)
416,430

1,235,100
(818,670)
(818,670)
416,430

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2,365,610,476
58,173,093
(6,697,697)
51,475,396
407,550,000
116,637,280
(202,040,027)
2,739,233,125
2,739,233,125
(193,269,297)
(818,670)
(194,087,967)
200,081,270
(104,130,662)
2,641,095,766
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม - กําไรสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
โอนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
320,093,554
14,300,000
4,680,469
339,074,023

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
2,935,691,191
393,250,000
111,956,811
3,440,898,002

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม - ขาดทุนสําหรับปี
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

339,074,023
8,028,943
347,102,966

3,440,898,002
192,052,327
3,632,950,329

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
49,850,000
661,903,420
53,936,002
(202,040,027)
2,120,000
(2,120,000)
51,970,000
511,679,395
51,970,000
51,970,000

511,679,395
(69,053,082)
(104,130,662)
338,495,651

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3,967,538,165
53,936,002
407,550,000
116,637,280
(202,040,027)
4,343,621,420
4,343,621,420
(69,053,082)
200,081,270
(104,130,662)
4,370,518,946
-

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง และมี ภู มิ ล ํา เนา
ในประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่
200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ก)

ธุรกิจสื่ อ ประกอบด้วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่ อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข)

ธุ รกิจให้บริ การข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว
และ พยากรณ์

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิชาชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิต จําหน่ายและบริ การข้อมูลสาระบันเทิง
นิตยสารบันเทิงและหนังสื อทัว่ ไป
รวมถึงภาพยนตร์ เพลง สื่ อบันเทิงอื่น ๆ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100

100

1

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด

บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด

บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จํากัด

บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จํากัด

บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด

บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั ที โมเมนต์ จํากัด
บริ ษทั โมโน เพลย์ จํากัด

บริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั โมโน
เจนเนอเรชัน่ จํากัด ร้อยละ 1)
Mono Technology Vietnam
Company Limited

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การจัดหาห้องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายตัว๋ โดยสารและสิ นค้าออนไลน์
รวมถึงผลิตและให้บริ การข้อมูล
ให้บริ การพื้นที่ ผลิต รับจ้างผลิตรายการ
สื่ อโทรทัศน์และสื่ ออื่น ๆ รวมทั้งให้บริ การ
ข้อมูลสาระบันเทิง
ผลิต รับจ้างผลิต และให้บริ การซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software และ
Digital Content
ผลิต จําหน่ายและบริ การข้อมูลสาระบันเทิง
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความบันเทิงผ่านสื่ อทุกประเภท
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
รวมทั้งให้บริ การจัดกิจกรรม
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
ให้บริ การนักแสดง ศิลปิ น และข้อมูล
สาระบันเทิงผ่านสื่ อทุกประเภท
ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รวมถึงให้บริ การข้อมูลสาระบันเทิง
ให้บริ การซอฟต์แวร์เกมประเภทต่าง ๆ
เพื่อความบันเทิงผ่านช่องทาง
บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์
ให้บริ การพยากรณ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์
ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็ จการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

อินโดนีเซี ย

99

99

เวียดนาม

100

100

2

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

Mono Technology Hong Kong Limited ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จํากัด
ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ รวมถึงให้บริ การข้อมูล
สาระบันเทิง
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน สปอร์ต
จัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
กับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงจัดการ
ทีมกีฬาหรื อสโมสรกีฬา
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

2.3

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ฮ่องกง

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ข)

บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯ นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ส่ ว นรายได้แ ละค่ าใช้จ่ า ยแปลงค่ า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าว
ได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย รายการค้าระหว่างกัน ที่ มีสาระสําคัญ ได้ถูกตัด ออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ างปี บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อ ปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบั บ ใหม่ จ ํา นวนหลายฉบั บ
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยเชื่ อ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
ดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ งบการเงิ น เมื่ อ นํา มาถื อ ปฏิ บ ัติ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิ จ การต้อ งใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 กับ สั ญ ญาที่ ท าํ กับ ลู ก ค้าทุ ก สั ญ ญา
ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ
5 ขั้น ตอนสําหรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ที่ เกิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาที่ ท ํากับ ลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้
ในจํานวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้า
หรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ ง
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยอยู่ ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี
ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงิน
ทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่ า งปี ปั จจุ บ ั น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเครื่ องมื อทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุน ตัดจําหน่ ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น กลุ่ มนี้ มี ผลบังคับใช้ จะทําให้ม าตรฐานการบัญ ชี การตี ความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยอยู่ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี
ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ น ค้าให้แก่ ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ น ค้า
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้ค่าโฆษณาและบริ การอื่นที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจ
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยุรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้ใช้สิทธิที่คิดค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนคงที่ ซึ่ งผูใ้ ช้สิทธิไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และผูใ้ ห้สิทธิ
ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิถือเป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึก
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สําหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
แผ่ น ซี ดี แผ่ น วี ซี ดี แผ่ น ดี วี ดี และของที่ ร ะลึ ก แสดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น (ตามวิ ธี เข้า ก่ อ นออกก่ อ น)
หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
นิตยสารและหนังสื อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า

4.5

4.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยและการร่ ว มค้า ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค่ า
ตามวิธีราคาทุน หักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์
40 ปี
20 ปี
10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
และสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ ได้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคตจากการใช้ห รื อการจําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ รายการผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุ นการกู้ยืมของเงิ น กูท้ ี่ ใช้ในการได้มา การก่ อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพ ย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขายได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ ัน
จะอยู่ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น การกู้ยื ม อื่ น ถื อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในงวด
ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ และค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่ น ความถี่ ต ามราคาทุ น โดยต้น ทุ น การได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้คลื่ น ความถี่ ว ดั มู ลค่ าเที ย บเท่ าเงิ น สด
ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของจํา นวนเงิ น ที่ ต ้ อ งจ่ า ยชํ า ระ ผลต่ า งระหว่ า งจํา นวนเงิ น ที่ ต ้ อ งจ่ า ยชํ า ระ
กับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมการได้รับ
ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต้น ทุ น การได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ น้ ั นเริ่ มตั ด จํา หน่ า ย
เป็ นค่าตัดจําหน่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์
ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ซึ่ งมี อายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ ัน
และจะประเมิ นการด้อยค่าของสิ น ทรั พ ย์ดังกล่าวเมื่ อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ดการด้อยค่ า บริ ษ ทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว
ทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ต้นทุนเว็บไซต์
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ
ลิขสิ ทธิ์อื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
ตามอายุสญ
ั ญา
10 ปี
5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
3, 5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
5, 10, 20 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
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4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญ ญาเช่ าอุ ป กรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้แก่ ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้ แ ก่ ผูเ้ ช่ าถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน จํานวนเงิ น ที่ จ่ ายตามสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯ แสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ รายการต่ าง ๆ ของแต่ ล ะกิ จ การที่ ร วมอยู่ใ นงบการเงิ น รวมวัด มู ล ค่ า
ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งอยู่ใ นสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศได้แ ปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ห รื อสิ น ทรั พ ย์ที่ไม่ มีตวั ตนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพ ย์ดงั กล่าว
อาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มี มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได้รั บ จากสิ น ทรั พ ย์แ ละคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ ส ะท้อ น
ถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บ ัน ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ย งซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ือ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อ รองราคากัน ได้อ ย่า งเป็ นอิ ส ระ
ในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงิ นที่ บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยคํา นวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งาน
โดยใช้วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ
ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูก พัน นั้น และบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยสามารถประมาณมู ล ค่ า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่ มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี โดยตรงไปยังส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สิ น ให้ ผูอ้ ื่ น โดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ น ในสภาพปกติ ร ะหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย (ผูร้ ่ ว ม
ในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยจะประเมิ น ความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสัญ ญาเช่ าว่าเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสัญ ญาเช่ าการเงิ น ฝ่ ายบริ ห าร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน ลงทุน เมื่ อมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน ดังกล่ าว
ได้ล ดลงอย่างมี ส าระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่ อมี ข อ้ บ่ งชี้ ของการด้อ ยค่า การที่ จ ะสรุ ป ว่า
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ ันจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ณ วัน ที่ ไ ด้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่ า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ น สด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุ น ทางภาษี ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า บริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ างชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้
ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งประมาณการว่าบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยควรรั บ รู ้ จ าํ นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้
รอการตัด บัญ ชี เป็ นจํา นวนเท่ า ใด โดยพิ จ ารณาถึ ง จํา นวนกํา ไรทางภาษี ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ าเสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ ห าร
ได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จในการประเมิ น ผลของคดี ที่ ถูกฟ้ องร้ อ งแล้วและเชื่ อมั่น ว่าจะไม่ มี ความเสี ยหายเกิ ด ขึ้ น
จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ า งปี บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายการธุ ร กิ จ ที่ สํ า คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายและให้บริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนส่ วนแบ่งรายได้ค่าบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

8
21
86
153
7
1
1
1
-

6
159
20
52
422
10
102

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามที่ประกาศจ่าย
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

23
14
58
15

22
14
58
14

6
6
37
14

7
6
38
13

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)

3
3

2
2

18
1
19

10
1
11

บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)

-

-

434

351

บริ ษทั ย่อย

-

-

-

26

รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

7

6

6

6
6

11
11

27
27

74
74

40
40

19
19

20
27
47

18
14
32

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด
6
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
122
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
12
Mono Technology Vietnam Company Limited
11
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด
103
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
5
บริ ษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด
19
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
380
89
บริ ษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
รวม
747
(38)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
709
รวมเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย - สุทธิ

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
38
15
4
50
37
144
144

ลดลง
ระหว่างปี
(5)
(99)
(19)
(126)
(249)
15
(234)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
38
1
122
15
12
11
8
5
430
642
(23)
619
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ยอดคงเหลื อนี้ คื อเงิ น ให้กู้ยืมแก่ บริ ษ ทั ย่อยในรู ปตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ น ซึ่ งไม่ มีห ลักประกันและคิดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะไม่เรี ยกให้บริ ษทั ย่อย
ชํา ระคื น เงิ น ให้ กู้ยื ม ภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯ จึ ง จัด ประเภทเงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ า วเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จํา นวน 1.6 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (หรื อ คิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ 52 ล้า นบาท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561)
ซึ่งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนภายในหนึ่งปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พ นักงานที่ ให้แก่ กรรมการและผูบ้ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
31
29
1
1
32
30

งบการเงินรวม
2561
2560
49
48
1
1
49
50

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.2 ก)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
3
193
224
36

2
161
305
31

2561
19
17
38
434
3

หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

455
(8)

499
(6)

511
-

566
-

รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

448

493

511

566

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินปั นผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2560

2560
11
55
123
26
351
-
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ประมาณการรับคืน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
3

2

2

2

3

2

3
5
1
8
19

1
2
2
4
11

145

121

15

53

49
4
3
28
229
(36)
193
(8)
185
188

35
2
26
184
(23)
161
(6)
155
157

2
17
17
17
36

2
55
55
55
66
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8.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
รวม

2561
19
1
20

2560
13
1
14

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(3)
(4)
(3)
(4)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
16
9
1
1
17
10

ในระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ย่อ ยมี ก ารกลับ รายการปรั บ ลดมู ล ค่ าสิ น ค้า คงเหลื อ จํานวน 1 ล้านบาท
(2560: 2 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จํากัด
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จํากัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั ที โมเมนต์ จํากัด
บริ ษทั โมโน เพลย์ จํากัด
บริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Hong Kong Limited
Mono Technology Vietnam Company Limited
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560
982
982
20
20
8
8
1,950
1,820
27
106
20
1
8
5
115
90
12
2
5
2
4
4
107
107
10
10

ราคาทุน
2561
2560
902
902
9
9
8
8
1,950
1,820
123
123
100
1
25
5
115
90
12
2
5
2
4
4
107
107
10
10
3,370
(71)
3,299

3,083
(56)
3,027

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2561
2560
143
9
7
159
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บริ ษทั ที โมเมนต์ จํากัด (“ที โมเมนต์”)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 7 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ ้น
ของที โมเมนต์ ที่เรี ยกชําระเพิม่ จํานวน 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ (รวมร้อยละ 12.5)
ตามมติ ข องการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของผูถ้ ื อหุ ้ น
ใน ที โมเมนต์ ซึ่งทําให้ ที โมเมนต์ มีทุนเรี ยกชําระแล้วรวมเป็ นจํานวน 115 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.5
ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด (“โมโน แอสโทร”)
เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของโมโน แอสโทร มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเรี ย กชําระ
ทุนจดทะเบี ยนเพิ่มอี กร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบี ยน (รวมเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว) คิดเป็ นเงิ นจํานวน
2.5 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นที่เรี ยกชําระดังกล่าวทั้งจํานวนในวันที่ 9 มี นาคม 2561 ตามมติ
ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ ในโมโน แอสโทร
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด (“โมโน เรดิโอ”)
เมื่ อวัน ที่ 2 มี น าคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของโมโน เรดิ โอ มี มติ อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยน
จํานวน 99 ล้านบาท จากเดิ ม 1 ล้านบาท (หุ ้ น สามัญ 100,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท) เป็ น
100 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 10,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้น สามัญเพิ่ มทุ น
จํานวน 9,900,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท การเพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวไม่ ท าํ ให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
ของบริ ษ ัท ฯ เปลี่ ย นแปลงแต่ อ ย่า งใด ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายชํา ระค่ าหุ ้ น จํานวน 99 ล้านบาท ในวัน ที่
20 มี น าคม 2561 และโมโน เรดิ โอ ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่
22 มีนาคม 2561
โมโน เรดิโอ ได้นาํ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ฯ จํานวน 99 ล้าน
บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงโอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สําหรั บ เงิ น ให้กู้ยืมแก่ โมโน เรดิ โอ จํานวน 14.5 ล้านบาท และบัน ทึ ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ น ลงทุ น
ในโมโน เรดิโอ จํานวน 14.5 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในระหว่างปี ปัจจุบนั
บริ ษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด (“โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ”)
เมื่ อ วัน ที่ 2 มี น าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของโมโน ทาเลนท์ สตู ดิ โ อ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท จากเดิม 5 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 50,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
เป็ น 25 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 250,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 200,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 100 บาท การเพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวไม่ ท าํ ให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
ของบริ ษั ท ฯ เปลี่ ย น แปลงแต่ อ ย่ า งใด ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยชํ า ระค่ า หุ ้ น จํ า น วน 20 ล้ า นบาท
ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และโมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
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บริ ษทั โมโน เพลย์ จํากัด (“โมโน เพลย์”)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ ้นที่เรี ยกชําระเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ของโมโน เพลย์ (รวมเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว) คิดเป็ นเงินจํานวน 2.5 ล้านบาท ตามมติของการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ ในโมโน เพลย์
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของโมโน เพลย์ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 30 ล้านบาท จากเดิม 5 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 50,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็ น 35 ล้าน
บาท (หุ ้ น สามัญ 350,000 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํานวน
300,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นจํานวน 7.5 ล้านบาท ในวันที่ 14 กันยายน 2561
และโมโน เพลย์ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด (“โมโน โปรดักชัน่ ”) และบริ ษทั โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
(“โมโน สปอร์ต”)
เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ของโมโน โปรดักชั่น จํานวน 200 ล้านบาท จากเดิ ม 1,820 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 18,200,000 หุ ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็ น 2,020 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 20,200,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระ
ค่าหุ ้นจํานวน 130 ล้านบาท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และโมโน โปรดักชั่น ได้จดทะเบียนเพิ่มทุ น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้โมโน โปรดักชัน่ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เพิ่มการลงทุน
โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนในโมโน สปอร์ต ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของโมโน โปรดักชัน่ จํานวน 200 ล้านบาท
จากเดิ ม 50 ล้า นบาท (หุ ้ น สามัญ 5,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท) เป็ น 250 ล้า นบาท
(หุ ้ น สามัญ 25,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน
20,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ทั้งนี้โมโน โปรดักชัน่ ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ จํานวน 130 ล้านบาท
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และโมโน สปอร์ ต ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด
Mono Technology Vietnam Company Limited (“Mono Vietnam”)
เมื่ อ วัน ที่ 30 มกราคม 2562 Mono Vietnamได้จ ดทะเบี ย นเสร็ จ การชําระบัญ ชี ต ามมติ ข องการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แล้ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุ นของเงิ นลงทุนเป็ น
จํา นวน 397 ล้า นบาท (2560: 387 ล้า นบาท) บริ ษั ท ฯ ประเมิ น มู ล ค่ า ที่ จ ะได้ รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมาณการ
กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่ าจะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะสู งกว่า ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่า
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยมี มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าค่าเผือ่ การด้อยค่าเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั
10.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ในเดื อนมิ ถุนายน 2559 บริ ษทั ย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั อื่ น
แห่ งหนึ่ งจัดตั้ง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน ด้วยทุนจดทะเบียน
8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

Yunnan Mono Digital
ให้บริ การข้อมูลและ
Technology Company Limited
สาระบันเทิง
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
-

42

ราคาทุน
2561
2560

-

74
(21)
(4)
49

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

-

72
(21)
(4)
47
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เมื่ อ วัน ที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของ Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (“Yunnan Mono”) ได้มีมติให้เลิกกิจการ โดย Yunnan Mono ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว
เมื่ อ วัน ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 และได้จ่ ายเงิ น คื น ทุ น จํานวน 1.6 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ คิ ด เป็ นเงิ น
ประมาณ 48 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั ย่อยในวันที่ 3 เมษายน 2561 บริ ษทั ย่อยจึงโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า จํา นวนประมาณ 4 ล้า นบาท ในงบการเงิ น รวมในระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ัน
ทั้งนี้ Yunnan Mono ได้จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ดังนั้น ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุน
ใน Yunnan Mono ในงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้า
มีจาํ นวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากธนาคารจํานวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท
11.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อาคาร
อุปกรณ์
ที่ดินและ ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ และเครื่ องใช้ คอมพิวเตอร์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์เช่า สํานักงาน และอุปกรณ์

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

256
2
258
1
259

366
3
13
382
4
386

201
34
(1)
5
239
20
(1)
1
259

265
26
(8)
283
38
(17)
304

25
1
(1)
25
6
(3)
28

5
16
(20)
1
7
(2)
6

1,118
80
(10)
1,188
75
(21)
1,242

1
2

35
24

105
35

185
34

15
1

-

341
96

3
1

59
25

(1)
139
40

(8)
211
36

(1)
15
1

-

(10)
427
103

4

84

(1)
178

(17)
230

(2)
14

-

(20)
510
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อาคาร
อุปกรณ์
ที่ดินและ ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ และเครื่ องใช้ คอมพิวเตอร์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์เช่า สํานักงาน และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

255

323

100

72

10

1

761

31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

255

302

81

74

14

6

732

2560 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

96

2561 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

103

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา
สําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา
สําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

36
36
36

29
1
30
1
31

127
3
(7)
123
3
(14)
112

7
7
7

199
4
(7)
196
4
(14)
186

17
3

24
3

98
11

5
-

144
17

20
4

27
1

(7)
102
11

5
-

(7)
154
16

24

28

(14)
99

5

(14)
156

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

25

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

31 ธันวาคม 2560

16

3

21

2

42

31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี

12

3

13

2

30

ยานพาหนะ

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

2560 (จํานวน 7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

17

2561 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

16

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซ่ ึ งได้มา
ภายใต้สั ญ ญาเช่ า การเงิ น โดยมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี เป็ นจํา นวน 48 ล้า นบาท (2560: 19 ล้า นบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท))
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยมี อุป กรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ ย ัง ใช้ ง านอยู่ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์ดั ง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น
221 ล้านบาท (2560: 182 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 112 ล้านบาท (2560: 104 ล้านบาท))
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 533 ล้านบาท (2560: 547 ล้านบาท)
ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกันจํานวน 250 ล้านบาท

26

12.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ลิขสิ ทธิ์
เว็บไซต์
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
เพลง และ
วีดีโอ

ลิขสิ ทธิ์อื่น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงินจ่าย
ล่วงหน้า
และงาน
ระหว่างผลิต

รวม

83
83
83

1,919
1
(496)
835
2,259
3
(789)
1,157
2,630

265
1
(9)
46
303
1
(2)
121
423

66
6
72
2
15
89

479
1,137
(881)
735
1,291
(1,293)
733

2,812
1,145
(505)
3,452
1,297
(791)
3,958

33
5

708
773

66
44

26
12

-

833
834

38
9

(496)
985
910

(9)
101
49

38
13

-

(505)
1,162
981

47

(789)
1,106

(1)
149

51

-

(790)
1,353

13
13
13

11
1
12
12

4
4
4

-

3
3
3

27
5
32
32
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ลิขสิ ทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
เพลง และ
วีดีโอ

ลิขสิ ทธิ์อื่น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงินจ่าย
ล่วงหน้า
และงาน
ระหว่างผลิต

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

32

1,262

198

34

732

2,258

31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี

23

1,512

270

38

730

2,573

2560 (จํานวน 829 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

834

2561 (จํานวน 977 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

981
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์
เงินจ่ายล่วงหน้า
ภาพยนตร์ เพลง
และงาน
โปรแกรม
และวีดีโอ
ระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

รวม

11
11
11

21
21
54
75

19
4
23
1
24

104
48
(102)
50
7
(54)
3

155
52
(102)
105
8
113

4
4
1
5

8
1
9
7
16

4
5
9
3
12

-

16
6
22
11
33

1
1
1

11
11
11

-

-

12
12
12
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์
เงินจ่ายล่วงหน้า
ภาพยนตร์ เพลง
และงาน
โปรแกรม
และวีดีโอ
ระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

6

1

14

50

71

31 ธันวาคม 2561

5

48

12

3

68

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

6

2561 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

11

13.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (“โมโน บรอดคาซท์”) เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่ อ ให้ บ ริ การโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อลประเภทบริ การทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ ในหมวดหมู่ ท ั่ว ไป
แบบความคมชั ด ปกติ (“ใบอนุ ญ าต”) จากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุ ญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ ได้รับอนุ ญาต
(วันที่ 25 เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาํ นวน
2,250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชําระดังนี้
1)

ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไข
ที่ กสทช. กําหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

2)

ค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่าราคาขั้น ตํ่าจํานวน 1,870 ล้านบาท แบ่ งชําระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

โมโน บรอดคาซท์ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และนําส่ งเงินรายปี เข้ากองทุนวิจยั
และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
ตามประกาศ กสทช.
เพื่ อ เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ ใบอนุ ญ าต เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2557 โมโน บรอดคาซท์
ได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าใช้บ ริ ก ารโครงข่ ายโทรทัศน์ ป ระเภทที่ ใช้คลื่ น ความถี่ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิตอล
กับสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่ งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านบริ การโครงข่าย
ของ ททบ. ตั้งแต่ ว นั ที่ 17 มกราคม 2557 ถึ งวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซท์ต ้อ งจ่ าย
ค่าใช้บริ การโครงข่ายเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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ต่ อ มา ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเมื่ อ วัน ที่ 20 ธั น วาคม 2559 ให้ ผู ้รั บ ใบอนุ ญาต
ที่ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตในส่ วนที่ เหลื อแจ้งเป็ นหนังสื อ
ไปยังสํานักงาน กสทช. ซึ่ งโมโน บรอดคาซท์ ได้ดาํ เนิ นการแล้วตามจดหมายลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โมโน บรอดคาซท์ได้รับหนังสื อจากสํานักงาน กสทช. เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาํ หนดโดย กสทช. ดังนั้นโมโน บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่ วนที่เหลือ (ต้นทุน
การได้ รั บ ใบอนุ ญาตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ค ้า งจ่ า ยตามมู ล ค่ า ราคาประมู ล (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม )
ณ วันดังกล่าว) จํานวน 1,160 ล้านบาท หลังการขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมดังนี้
1)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นของราคาขั้น ตํ่าที่ เหลื อ จํานวน 38 ล้านบาท แบ่ งชําระ 2 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

2)

ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่าราคาขั้น ตํ่าจํานวน 1,122 ล้านบาท แบ่ งชําระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 8 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

ในระหว่ างปี 2560 โมโน บรอดคาซท์ไ ด้ช ํา ระเงิ น ประมู ล คลื่ น ความถี่ เป็ นจํานวนเงิ น 206 ล้านบาท
พร้อมวางหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินในส่ วนที่เหลือให้แก่ กสทช.
ทั้ง นี้ ตามที่ ไ ด้มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเมื่ อ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ให้ ผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี
ความประสงค์จะพักชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในงวดที่เหลือแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังสํานักงาน กสทช.
ซึ่ งโมโน บรอดคาซท์ ได้ดาํ เนิ นการยื่นจดหมายต่อสํานักงาน กสทช. แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โมโน บรอดคาซท์ได้รับหนังสื อจากสํานักงาน กสทช. เห็นชอบให้พกั ชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตในงวดที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาํ หนดโดย กสทช.
ดังนั้นโมโน บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตในงวดที่เหลือ (ต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วันดังกล่าว) จํานวน 954 ล้านบาท
หลังการพักชําระค่าธรรมเนียมดังนี้
1)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นของราคาขั้น ตํ่าที่ เหลื อ จํานวน 19 ล้านบาท ชําระทั้ง จํานวน
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 7 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

2)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่า ราคาขั้น ตํ่าจํานวน 935 ล้านบาท แบ่ ง ชําระ 5 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 11 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต
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จากเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว โมโน บรอดคาซท์ ไ ด้ค ํา นวณมู ล ค่ า ของต้น ทุ น การได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้
คลื่นความถี่คา้ งจ่ายใหม่ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งเดิ มกับกําหนดการชําระเงินใหม่ที่ได้รับอนุ ญาต
จาก กสทช. และได้บนั ทึกผลต่างที่เกิ ดขึ้นจากการคํานวณต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ค้างจ่ายใหม่เป็ นจํานวนเงินประมาณ 75 ล้านบาท ไว้เป็ นรายการต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุนสําหรับปี
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี ตน้ ทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายสําหรับงวดมีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
901

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หัก: ผลต่างจากการคํานวณต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่
เนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตัดจําหน่ายดอกเบี้ยระหว่างปี
ชําระดอกเบี้ยระหว่างปี

(75)
31
(6)
851

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติให้ข้ ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้ อยละ 0.25 ต่อปี จากร้ อยละ 1.50 เป็ นร้ อยละ 1.75 ต่ อปี โดยให้มีผลทัน ที ซึ่ งผูร้ ั บใบอนุ ญ าต
ที่สํานักงาน กสทช. เห็ นชอบให้ขยายการชําระและพักชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตต้องชําระดอกเบี้ย
ในอัตราดังกล่าวในระหว่างเวลาขยายการชําระและพักชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
มูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แสดงได้ดงั นี้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
1,932
1,932
(475)
(604)
1,328
1,457

ในระหว่างปี โมโน บรอดคาซท์ได้ตดั จําหน่ ายต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็ นจํานวน
129 ล้านบาท (2560: 129 ล้านบาท)
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14.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี อตั ราดอกเบี้ ยอ้างอิ ง
อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีข้นั ตํ่าและอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า ตามลําดับ และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
16.

งบการเงินรวม
2561
2560
6
11
34
41
40
19
79
66
101
90
164
92
319
424

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
27
74
12
21
47
32
16
19
14
29
5
116
180

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เงินกู้
1

2

อัตราดอกเบี้ย
การชําระคืน
(ร้อยละ)
MLR ลบส่ วนต่างที่กาํ หนดในสัญญา ชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน
24 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่
30 กันยายน 2560 และต้องชําระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2566
MLR ลบส่ วนต่างที่กาํ หนดในสัญญา ชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนจํานวน
84 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่
31 ธันวาคม 2559 และต้องชําระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2566

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

2561

2560

1,275

1,325

168

198

1,443
(109)
1,334

1,523
(82)
1,441
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสําหรับปี มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
1,523
(80)
1,443

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงิ น กู้ยืม ระยะยาวของบริ ษ ัท ย่อ ยคํ้าประกัน โดยการจดจํานองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ างของบริ ษ ัท ย่อ ย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และการโอนสิ ทธิ การรับเงิ นรายได้ค่าบริ การ
พื้นที่ท้ งั หมด และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้สญ
ั ญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อกําหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยไม่มีวงเงิ น กู้ยืมระยะยาวตามสัญ ญาเงิน กู้
ที่ยงั มิได้เบิกใช้
17.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ค้างจ่ าย

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย – สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
954
954
(103)
(53)
851
901
(7)
(206)
844

695

ต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายมีกาํ หนดชําระเป็ นรายปี ซึ่ งจะเสร็ จสิ้ นภายในปี 2565
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13
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18.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2561
2560
37
14
(3)
(1)
34
13
(7)
(16)
18

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1
1
(1)

6

-

-

บริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษัท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์
ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกาํ หนดชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ถึง 4 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1
ปี
18
(2)
16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1
ปี
1 - 4 ปี
รวม
1 - 4 ปี
รวม
19
37
(1)
(3)
18
34
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1
ปี
8
(1)
7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1
1 - 4 ปี
รวม
ปี
1 - 4 ปี
รวม
6
14
1
1
(1)
6
13
1
1
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19.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ น สํ ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร):
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
44
36
6
2
52

7
1
44

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
19
17
2
1
22

2
19

บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยคาดว่าจะจ่ ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานภายในหนึ่ งปี ข้างหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (2560: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ไม่มี (2560: ไม่มี))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประมาณ 17 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 17 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3.5
3.5
5
5
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ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ของมู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 50 เบซิสพอยท์
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์
ลดลง 100 เบซิสพอยท์

(5)
2

(5)
2

(2)
1

(2)
1

7
(8)

7
(8)

3
(4)

3
(4)

เมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2561 สภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ งชาติ ไ ด้มี ม ติ ผ่านร่ างพระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ห นี้ สิ น สํ า รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น 18 ล้า นบาท
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 8 ล้านบาท) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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20.

ทุนเรือนหุ้น
จํานวน
หุน้ สามัญ
(หุน้ )
4,984,999,975

อนุมตั ิโดย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1) ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
2) ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1) ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1) เมื่อวันที่ 12 และ 13 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯ
ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 143 ล้านหุน้
ที่เสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคา
หุน้ ละ 2.85 บาท เป็ นจํานวนเงิน 407.6 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้จดั สรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
2) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จดั สรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซ้ือหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จํานวน
หุน้ สามัญ
(หุน้ )
3,200,935,537

วันที่จดทะเบียนกับ
มูลค่าที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียน กระทรวงพาณิ ชย์
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
0.1
498,499,998

(122,000,000)

0.1

(12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560

334,000,000
5,196,999,975

0.1

33,400,000
519,699,998

(334,000,000)
4,862,999,975

0.1

(33,400,000) 22 พฤษภาคม 2561
486,299,998

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
0.1

9 พฤษภาคม 2560

ทุน
ออกจําหน่าย
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
(บาท)
320,093,554

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
(บาท)
2,935,691,191

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์

19 มกราคม 2560

143,000,000

0.1

14,300,000

393,250,000

46,804,687
3,390,740,224

0.1

4,680,469
339,074,023

111,956,811
3,440,898,002

6,448

0.1

645

15,424

8 มกราคม 2561

80,282,986
3,471,029,658

0.1

8,028,298
347,102,966

192,036,903
3,632,950,329

4 เมษายน 2561

4 ตุลาคม 2560
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21.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ครั้ งที่ 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540 ล้านหน่ ว ย ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า
ในอัตราส่ วนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุน้ สามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุก ๆ 3 เดื อน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ น้ สามัญ 1 หุน้ ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท
โดยกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันทําการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
เมื่ อวัน ที่ 2 มิ ถุนายน 2559 บริ ษ ทั ฯ ได้ปรั บราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ
(MONO-W1) เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จากราคาการใช้สิ ทธิ เดิ ม
2.5 บาทต่ อหุ ้น เป็ น 2.492 บาทต่อหุ ้น และอัตราการใช้สิทธิ จากใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญ
1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ 1 หุ น้ เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ ้นสามัญ
1.003 หุน้
ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(MONO-W1) เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จากราคาการใช้สิ ทธิ เดิ ม
2.492 บาทต่อหุ ้น เป็ น 2.464 บาทต่อหุ ้น และอัตราการใช้สิทธิ จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ 1.003 หุ ้น เป็ นใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญ 1 หน่ วย มี สิ ท ธิ ซ้ื อ
หุ น้ สามัญ 1.015 หุ น้
การใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เงินรับค่าหุ น้
วันที่ใช้สิทธิ
ที่ใช้สิทธิ
จากการใช้สิทธิ
(หน่วย)
(ล้านบาท)
23-29 ธันวาคม 2557
121,183
31 มีนาคม 2558
814,379
2
30 กันยายน 2558
20,000,000
50
29 กันยายน 2560
46,664,694
117
29 ธันวาคม 2560
6,430
30 มีนาคม 2561
80,042,858
200

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกจําหน่าย
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
(ล้านบาท)
308
308
310
339
339
347

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์
8 มกราคม 2558
8 เมษายน 2558
5 ตุลาคม 2558
4 ตุลาคม 2560
8 มกราคม 2561
4 เมษายน 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จาํ นวน 1,352,353,083 หน่วย
(2560: 1,432,395,941 หน่วย)
22.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรร
กํ า ไรสุ ทธิ ประจํ า ปี ส่ วนหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น สํ า รองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของกํ า ไรสุ ทธิ ประจํา ปี
หั ก ด้ ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุ น สํ า รองนี้ จะมี จ ํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10
ของทุนจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ
ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ต้นทุนการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าสาธารณูปโภค
24.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
158
178
170
542
27
23
17
31
69
68

งบการเงินรวม
2561
2560
527
542
73
180
1,214
1,059
154
114
43
103

ภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3
-

5
1

-

1

12
15

(49)
(43)

(9)
(9)

(1)
-

39

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษีที่ถกู ใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
และขาดทุนทางภาษีที่รับรู ้ในอดีต
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 25)
เงินปั นผลรับ
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ก่อน
ที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2561
2560
(179)
15

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(78)
54

20
(36)
-

20
3
1

20
(16)
-

20
11
1

(6)

-

-

-

15
20

25
-

-

-

(15)
(1)
-

(25)
-

-

(32)

38

35

6

9

15

(82)
(43)

1
(9)

11
-

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5
ถึง 25 (2560: ร้อยละ 16.5 ถึง 25)
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
กําไรหรื อขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการรับคืนและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
โดยได้แสดงไว้เป็ นรายการ:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

(8)
23
7
215
1

(10)
37
6
216
1

238

250

245
(7)
238

259
(9)
250

2
(14)
1
(1)
-

(4)
1
37
16
(1)

(12)
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรื อขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(1)
5
8
-

12

(1)
4
-

1
8
-

1

9

1

3
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายการผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ใ ช้หั ก ภาษี แ ละขาดทุ น ทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 998 ล้านบาท (2560: 806 ล้านบาท) ที่ บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่าบริ ษ ัท ย่อ ยอาจไม่ มี ก าํ ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิน 924 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2566
25.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนสําหรับกิ จการซอฟต์แวร์ ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 กรกฎาคม 2554)
เอ็ม ไอเอสมี ร ายได้จ ากกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ งเสริ ม การลงทุ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
เป็ นจํานวน 25 ล้านบาท (2560: 175 ล้านบาท)

26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวน
ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น สามัญ ที่ บ ริ ษ ทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญ เที ยบเท่ าปรั บลดทั้งสิ้ น
ให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน)
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับปี
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(193)

58

3,451

3,352

-

-

228

490

(193)

58

3,679

3,842

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน)
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับปี
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(69)

54

3,451

3,352

-

-

228

490

(69)

54

3,679

3,842

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
2561
2560
(บาท)
(บาท)

(0.056)

0.017

ปรับเพิ่ม

0.015

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
2561
2560
(บาท)
(บาท)

(0.020)

0.016

ปรับเพิ่ม

0.014
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27.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อย และพนัก งานบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ร่ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุ น เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 7 ของเงิ น เดื อน กองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ นี้ บริ ห าร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรั บรู ้
เงิ น สมทบดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 18 ล้านบาท (2560: 15 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 7 ล้านบาท
(2560: 6 ล้านบาท))

28.

เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2560

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ น้ )

เงินปั นผลประจําปี 2559

เงินปันผลประจําปี 2560
รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2561

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

100

0.03

102
202

0.03
0.06

104
104

0.03
0.03
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29.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ น งานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพ ยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยดําเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไร
จากการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจสื่ อ(1)
2561
2560
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
และค่าใช้จ่ายอื่น
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
(1)
(2)

ธุรกิจ
ให้บริ การข้อมูล(2)
2561
2560

2,193
2,193

2,371
2,371

206
459
665

158
258
416

725

914

(232)

(224)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

(459)
(459)

2,399
2,399

2,529
2,529

493

690

109
(171)

47
(139)

(485)

(450)

4
(129)
(14)
(193)

(133)
43
58

(258)
(258)

ธุรกิจสื่ อ ประกอบด้วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่ อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจให้บริ การข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์

ในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย ซึ่ งมาจากธุรกิจสื่ อ
และให้บริ การข้อมูล
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30.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ย่อยมี รายจ่ ายฝ่ ายทุ น จํานวนเงิ น 380 ล้านบาท (2560: 530 ล้านบาท)
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
30.2 การคํา้ ประกัน
ก)

บริ ษ ัท ฯ คํ้า ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จากธนาคารให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ย (ไม่ ร วม
การคํ้าประกันวงเงินหนังสื อคํ้าประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.2 ค))
เป็ นจํานวนรวม 1,727 ล้านบาท (2560: 1,800 ล้านบาท)

ข)

บริ ษ ัท ย่อ ยคํ้า ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จากธนาคารให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ ในวงเงิ น
35 ล้านบาท (2560: 35 ล้านบาท)

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเหลืออยู่เป็ นจํานวน 1,038 ล้านบาท
และ 10 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ (2560: 1,041 ล้านบาท และ 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ:
2 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)) หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
และเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

30.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ ในอาคาร และสัญญา
บริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี จ ํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยในอนาคตทั้ง สิ้ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน
และสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

151
238
250

159
288
312

35
8
-

31
34
-
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30.4 คดีฟ้องร้ อง
ก)

ในเดื อนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ า งประเทศกลางเป็ นคดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจนกว่าจะชําระเสร็ จ
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2560 ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่ าน
คํา พิ พ ากษาคดี แ พ่ ง โดยศาลชั้น ต้น ได้มี ค าํ พิ พ ากษาให้ บ ริ ษ ัท ฯชํา ระเงิ น จํา นวน 3 ล้า นบาท
พร้ อมด้วยดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของเงิ น ต้น จนกว่าจะชําระเสร็ จให้แก่ โจทก์ ต่ อ มา
เมื่ อวัน ที่ 4 เมษายน 2560 บริ ษ ทั ฯยื่น อุทธรณ์ คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชั้น ต้น ต่ อศาลอุท ธรณ์
คดี ชาํ นัญ พิ เศษ และเมื่ อวัน ที่ 29 มกราคม 2561 ศาลอุ ทธรณ์ คดี ชาํ นัญ พิ เศษได้อ่านคําพิ พ ากษา
คดี แ พ่ ง โดยได้มี ค าํ พิ พ ากษายกฟ้ องโจทก์ บริ ษ ัท ฯจึ ง ไม่ ต ้อ งจ่ ายค่ าเสี ย หายตามที่ ศ าลชั้น ต้น
มีคาํ พิพากษา
เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2560 ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ างประเทศกลางได้อ่ าน
คําพิพากษาคดี อาญา โดยศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับจํานวน 0.1 ล้านบาท
ทั้ งนี้ เมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริ ษั ท ฯยื่ น อุ ท ธรณ์ คัด ค้า นคํา พิ พ ากษาของศาลชั้ นต้ น
ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษได้อ่าน
คําพิพากษาคดี อาญา โดยได้มีคาํ พิ พากษายกฟ้ องโจทก์ บริ ษทั ฯจึ งไม่ตอ้ งจ่ายค่าปรั บตามที่ ศาล
ชั้นต้นมีคาํ พิพากษา
อย่างไรก็ตาม เมื่ อวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ย่ืน ฎี กาคัดค้านคําพิ พากษาของศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ข)

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ถูกฟ้ องจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็ นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์การแพร่ ภาพและเสี ยง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับ
รั บ ฟ้ อง ต่ อ มา เมื่ อ วัน ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2561 ศาลได้มี ค ํา พิ พ ากษายกฟ้ องโจทก์ ทั้ง นี้ คดี อ ยู่
ในระยะเวลาที่โจทก์จะยืน่ อุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ค)

ในเดื อ นสิ งหาคม 2561 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ถู ก ฟ้ องจากบุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ต่ อ ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็ นคดี อาญา ฐานละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์
งานวรรณกรรม และเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 7.15 ล้านบาท พร้อมทั้งค่าเสี ยหายในอนาคต
อี ก เป็ นอัตราเดื อนละ 50,000 บาท นับ ตั้งแต่ ว นั ฟ้ องเป็ นต้น ไปจนกว่าจะยุติ ก ารละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ของโจทก์ โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้ องในวันที่ 25 มีนาคม 2562
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่าจะไม่ ได้รับ ผลเสี ยหายที่ มีสาระสําคัญ เกี่ ยวกับ คดี
ฟ้ องร้องดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

31.

เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล สํ า หรั บ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ” ประกอบด้ ว ย เงิ น สด
และรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่วคราว ลูก หนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น เงิ น ให้กู้ยืม เจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น
และเงิ นให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สิ น เชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึ งไม่ คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญ
จากการให้ สิ น เชื่ อ อย่า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ลู ก ค้า รายใหญ่ จ าํ นวนน้ อ ยราย
และอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้
จํา นวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยอาจต้อ งสู ญ เสี ย จากการให้ สิ น เชื่ อ คื อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และบริ ก ารหรื อ ให้ กู้ยื ม เงิ น เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยจะทํา สั ญ ญาซื้ อขาย
เงิ น ตราต่างประเทศล่ วงหน้าเป็ นครั้ งคราว ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีอายุสัญ ญาไม่เกิ นหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อ
ในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ยอดคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ น
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

จัต
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
2
27
3
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2561
(ล้าน)

จัต

2560
(ล้าน)
2

-

2561
(ล้าน)
27

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.0209
0.0239
32.4498
32.6809

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2560
(ล้าน)
-

2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.0209
0.0239

บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
31 ธันวาคม 2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกําหนด
ของจํานวนที่ซ้ื อ
ตามสัญญา
สกุลเงิน
จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
1
33.02 - 33.17
14 และ 22 กุมภาพันธ์
2562
31 ธันวาคม 2560
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
วันครบกําหนด
ของจํานวนที่ซ้ื อ
ตามสัญญา
สกุลเงิน
จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
1
33.09
15 พฤษภาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
(ล้านบาท)
0.4

มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
(ล้านบาท)
0.5
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ย่อยมี ห นี้ สิ น ที่ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม คื อ ตราสารอนุ พ นั ธ์
- สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินรวม คือ ระดับ 2
31.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจัด อยู่ ใ นประเภทระยะสั้ น
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ โดยแสดงมูลค่ายุติธรรม
ซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมิ น
มูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง
เช่ น อัตราแลกเปลี่ ยนทัน ที อัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้าของเงิ น ตราต่ างประเทศ เส้ น อัตราผลตอบแทน
ของอัตราดอกเบี้ ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสิ นค้าโภคภัณ ฑ์ เป็ นต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้คาํ นึ ง
ถึงผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
32.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุน
ที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และเสริ มสร้างมูลค่าการถื อหุ ้น
ให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.17:1 (2560:
1.08:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2560: 0.05:1)

33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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