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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจําปี 2561 อย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

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

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาํหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสาํคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตามความรับผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ใรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  

-27- 

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี 

การรบัรูร้ายได ้

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทาํให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้ นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• วิ เคราะห์ เป รียบเทียบ ข้อมูลบัญ ชีรายได้แบบแยกย่อย  เพ่ื อตรวจสอบความผิดปกติที่ อาจเกิดขึ้ น 

ของรายการขายสนิค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึรายการบัญชีที่ทาํผ่านใบสาํคัญทั่วไป 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทนุการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่จาํนวนรวม 

3,901 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณา

การด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการ

ประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถึงการกาํหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทาํความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอก

และภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพ่ือ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณา

อัตราคิดลดที่ ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของกลุ่มบริษัทและของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน 

และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและ

อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
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การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัย่อยและเงินใหกู้ยื้มแกบ่ริษทัย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจาํนวน 3,299 ล้านบาท และ 

619 ล้านบาท ตามลาํดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ตามลาํดับ โดยมีรายละเอียดตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯพบว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม

ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทาํความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอก

และภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพ่ือ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณา

อัตราคิดลดที่ ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของบริษัทย่อยและของ

อตุสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจาํลอง

ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตรา

คิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

จํานวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและ

รายละเอยีดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลาํดับ สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียง

พอที่จะนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซ่ึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการ

จัดทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังน้ัน จึงมี

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ข้ าพ เจ้าได้ประเมินประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตโดยการตรวจสอบ ข้อมูลที่ จําเป็นและข้อสมมติ 

ทางด้านเศรษฐกิจที่สาํคัญที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและ

ภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาํคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้

และอัตรากาํไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษีที่

เกิดขึ้ นจริงเพ่ือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการ

คาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่        

ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ัน     

ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดาํเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บ ริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกจิการที่ดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปน้ีด้วย 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความ

เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทาํ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกิจการที่ดาํเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในก ลุ่มบ ริษัท เพ่ื อแสดงความ เห็น ต่องบการเงินรวม  ข้ าพ เจ้ารับผิดชอบ 

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยสาํคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสาํคัญที่สดุในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ ์2562 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์           

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  91.23   1.58  129.83 2.26 86.81  1.61  

เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากธนาคาร  0.24   -  0.23 0.00 0.23  0.01  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  448.13   7.77  492.66 8.59 465.98  8.64  

สนิค้าคงเหลือ  16.53   0.29  10.50 0.18 8.83  0.16  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 69.31 1.20 72.59 1.26 58.83 1.09 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 38.81 0.67 23.51 0.41 22.90 0.42 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 75.56 1.31 96.82 1.70 89.33 1.66  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 739.81 12.83 826.14 14.40 732.91 13.59  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 62.60 1.09 46.06 0.80 9.13  0.17  

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 46.83 0.82 51.23 0.95 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 732.36 12.70 760.55 13.26 777.36  14.42  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,572.81 44.63 2,258.10 39.36 1,951.97  36.20  

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39 1,585.57 29.41  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 245.45 4.26 258.97 4.51 210.85  3.91  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84.04 1.46 83.16 1.46 72.64 1.35  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,025.27 87.17 4,910.46 85.60 4,658.75  86.41  

รวมสินทรพัย ์ 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หน้ีสิน       

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 221.86 3.85 120.00 2.09 135.00 2.50 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 423.61 7.35 319.04 5.56 295.06  5.47  

ส่วนของหน้ีสนิระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 109.64 1.90 81.89 1.43 54.89 1.02 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย 6.78 0.12 206.18 3.59 
  

360.57  
6.69  

     หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15.64 0.27 6.60 0.12        6.04 0.11  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.34 0.02 3.40 0.06 0.30  0.01  

หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น  89.51 1.55 65.29 1.15 77.37 1.43  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 868.38 15.06 802.40 13.99 929.23  17.23  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน          

หนี้สนิระยะยาว - สทุธจิากส่วนที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี          

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,333.82 23.14 1,440.84 25.12 1,338.99  24.83  

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย 844.06 14.64 695.32 12.12 708.84  13.15  

     หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 18.39 0.32 6.03 0.11       3.09  0.06  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 51.86 0.90 43.79 0.76 36.21  0.67  

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.48 0.13 8.99 0.16 9.69  0.18  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,255.61 39.13 2,194.97 38.26 2,096.82  38.89  

รวมหน้ีสิน 3,123.99 54.19 2,997.37 52.25 3,026.05  56.12  

ส่วนของผูถ้อืหุน้        

ทุนจดทะเบียน 486.30  519.70  498.50    

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 347.10 6.02 339.07 5.91 320.09  5.95  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 3,632.95 63.02 3,440.90 59.98 2,935.69  54.45  

กาํไรสะสม         

    จัดสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 51.97 0.90 51.97 0.91       49.85  0.92  

    ยังไม่ได้จัดสรร (1,238.98) (21.49) (941.58) (16.41) (795.59)  (14.76)  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (151.95) (2.64) (151.13) (2.63) (144.43) (2.68) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75   2,365.61 43.88  

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - -              -  -               -  -  

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75 2,365.61  43.88  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17  2,076.76  98.30  

กาํไรจากการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คล่ืนความถี่ 
75.23 3.00 - - - - 

รายได้อื่น 33.66 1.34 47.04 1.83       35.94  1.70  

รวมรายได ้ 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00  2,112.70  100.00  

ค่าใชจ่้าย           

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20 1,633.84  77.33  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 171.03 6.82 139.39 5.41 107.57 5.09  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 483.43 19.27 448.34 17.41     417.92  19.78  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - 21.30 1.01 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 4.94 0.19 23.78 1.13 

หน้ีสงสยัจะสญู 1.90 0.08 0.50 0.02 1.37 0.07 

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า (4.03) (0.16) - - - - 

รวมค่าใชจ่้าย 2,558.22 102.00 2,427.00 94.23  2,205.78  104.41  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (50.10) (2.00) 148.71 5.77 (93.08)  (4.41) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - (1.81) (0.09) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้ (50.10) (2.00) 148.71 5.77 (94.89) (4.50) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (128.62) (5.13) (133.40) (5.18) (145.01) (6.86) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (178.72) (7.13) 15.31 0.59   (239.90)  (11.36)  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (14.55) (0.58) 42.86 1.66 (9.65) (0.45) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปี (193.27) (7.71) 58.17 2.26  (249.55)  (11.81)  

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็น 

เงนิตราต่างประเทศ (0.82)  (6.70) 
 

0.92  
 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย -  - 
 

(7.15)  
 

ผลกระทบภาษีเงนิได้ -  - 
 

1.33  
 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบัปี (0.82)  (6.70)  (4.90)  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบัปี (194.09)  51.47  (254.45)   

การแบ่งปันกําไร        

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (193.27)  58.17  (249.55)  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -  -   -   

การแบ่งปันกําไรรวมสําหรบัปี (193.27)  58.17  (249.55)  

กําไรต่อหุน้        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.056)  0.017  (0.079)   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.056)  0.015   (0.079)  

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (ล้านหุ้น) 3,451.45  3,351.57 
 

3,172.66 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,188.95 1,185.86 749.61 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,227.00) (1,473.10) (1,536.68) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2.11) 332.57 678.67 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1.56 (2.31) 0.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง (38.60) 43.02 (107.48) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่สําคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.85  1.03 0.79  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.58  0.74 0.54  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.42  1.37 0.77 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 5.49  5.76 5.04 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วัน)  66.46  63.38 72.42 

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 116.92  132.34 107.99 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วัน) 3.12  2.76 3.38  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 41.69  43.61 23.22  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 8.75  8.37 15.72 

วงจรเงินสด  (วัน) 60.83  57.77 60.08 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  

 

 

อตัรากาํไรขั้นต้น (%) 20.56  27.28 20.18 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) (6.63) 4.02 (6.21) 

อตัราส่วนกาํไรอื่น  (%) 4.34  1.83 1.70 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) (747.83) 1,166.38 (580.98) 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) (7.71) 2.26 (11.81) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (7.18) 2.28 (10.42) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (0.87) 2.67 (1.78) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) (12.09) 20.01 (22.74) 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.44  0.46 0.40 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

 

 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18  1.09 1.28 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (0.39) 1.11 (0.65) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (เท่า) 0.80  0.70 0.48 

อตัราการจ่ายเงินปันผล
1/

 (%) -  381.66 38.66 

 

หมายเหตุ : 
1/
คาํนวณจากกาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

1) การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,508.12 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 มีจาํนวน 

2,575.71 ล้านบาท ลดลง 67.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังน้ี 

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2561 2560 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,399.23 2,528.67 (129.44) (5.12) 

กาํไรจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 75.23 - 75.23 100.00 

รายได้อื่น 33.66 47.04 (13.38) (28.44) 

     รวมทั้งส้ิน 2,508.12 2,575.71 (67.59) (2.62) 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,399.23 ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับปี 2560 มีจาํนวน 2,528.67 ล้านบาท ลดลง 129.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 รายได้จากการขายและบริการ

แยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังน้ี 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2561 2560 
เพิมข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 2,193.64 2,370.90 (177.26) (7.48) 

ธุรกจิให้บริการข้อมูลและความบันเทงิ 205.59 157.77 47.82 30.31 

     รวมทั้งส้ิน 2,399.23 2,528.67 (129.44) (5.12) 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือ่ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกจิให้บริการโฆษณาและธุรกจิสื่อบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปี 2561  มีจํานวน 2,193.64 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560  มีจํานวน 2,370.90 ล้านบาท ลดลง 

177.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 โดยรายได้ที่ลดลงเป็นรายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่จากความ

นิยมของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทงิในรูปแบบ SMS ที่ลดลง ซ่ึงทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบ

การสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) โดยเน้นไปที่บริการดูหนังออนไลน์ Monomax ที่มีการรีแบรนด์ และ

เพ่ิมเติมคอนเทนต์ที่น่าสนใจ  สาํหรับรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทย่อย

ได้ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ (SD) ภายใต้ช่ือช่อง “โมโน ทเวนต้ีไนน์” 

(MONO29) และมีคอนเซป็ต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ที่นาํเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ 

และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม   ส่งผลให้ช่องเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้นําธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ   ได้รับความนิยมจากผู้ชม     

โดยครองเรตติ้ งในอันดับ 3 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล   ส่งผลให้ลูกค้าตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง                  

“ MONO29” เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจ

เพลงและธุรกิจอื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561  มีจาํนวน 205.59 ล้านบาท  เม่ือเทยีบกับปี 2560  มีจาํนวน 

157.77 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 47.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 เน่ืองจากการนาํเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศของ Mono 

Film และการผลิตภาพยนตร์ไทยของ T-Moment เพ่ือเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้ น รวมถึงรายได้

จากกลุ่ม Sponsors ที่เข้ามาสนับสนุนกจิกรรมการจัดแข่งขันกฬีา และคอนเสร์ิตของกลุ่มบริษัท 

รายไดอ่ื้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 33.66 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2560 มีจาํนวน 47.04  

ล้านบาท ลดลง 13.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.44 

 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,701.39     

ล้านบาท  เม่ือเทยีบกบัปี 2560 มีจาํนวน 2,517.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ  1,905.89  1,833.83  72.06   3.93  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  171.03  139.39  31.64   22.70  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  483.43  448.34  35.09   7.83  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า  -  -  -   -  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  4.94  (4.94)  (100.00) 

หน้ีสงสยัจะสญู  1.90  0.50  1.40   280.00  

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า (4.03) - (4.03) (100.00) 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 2,558.22 2,427.00 131.22 5.41 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 128.62  133.40  (4.78)  (3.58) 

ภาษีเงินได้ 14.55  (42.86)  57.41   (133.95) 

     รวมทั้งส้ิน 2,701.39 2,517.54 183.85 7.30 

 

การเพ่ิมขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน มีค่าตัดจาํหน่ายลิขสิทธิ์เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือคอนเทนท์ใหม่ๆจากค่าย

หนังต่างประเทศเพ่ือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

แพลตฟอร์ม Monomax ที่ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription)    

เพ่ือรองรับลูกค้าทั้งทางเวบ็ไซด์และแอปพลิเคชัน  รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สื่อประชาสมัพันธ ์ทั้งการใช้สื่อ

ภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสมัพันธภ์ายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์มากขึ้น 
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ขาดทุนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2561 จาํนวน 193.27 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 มีกาํไรสุทธิ

จาํนวน 58.17 ล้านบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 251.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 432.25  เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้

จากการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ลดลง เม่ือเทยีบกบัปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 5,765.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน   

28.48 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 86.33 ล้านบาทและการเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

114.81 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 38.60 ล้านบาทและลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลง 44.53 ล้านบาท  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจาํนวน 2,572.81 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 314.71 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของธุรกจิทวีีดิจิตอลและธุรกจิภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซ้ือภาพยนตร์จากสตูดโิอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ 

 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 3,123.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2560 จาํนวน 

126.62 ล้านบาท จากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 104.57 ล้านบาท 

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 2,641.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 

98.14 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 จาํนวน 193.27 ล้านบาท และมีการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จาํนวน 104.13 ล้านบาท ส่งผลให้กาํไรสะสมลดลง 297.40 ล้านบาท และในระหว่างปี 

2561 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชาํระเพ่ิมขึ้น 80 ล้านหุ้น เป็นเงินจาํนวน 200 ล้านบาท  

  

โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวม จาํนวน 3,123.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

54.19 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจาํนวน 2,641.09 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.81 ของสินทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยู่ที่ 1.18 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากาํไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56 ลดลงจากปี 2560       

ร้อยละ 6.72 และมีอตัรากาํไรสทุธติิดลบร้อยละ 7.71 ติดลบเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.97  

 สาํหรับอตัราส่วนในการทาํกาํไรในด้านต่างๆที่ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 

ติดลบร้อยละ 7.18 ติดลบเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.46  
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ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สาํหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 0.87 ติดลบเพ่ิมข้ึนจาก        

ปี 2560 ร้อยละ 3.54 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2561 เท่ากับ 0.44 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า 

เน่ืองจาก ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลให้ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สาํหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.09 เท่า อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ที่ 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.16 เท่า เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

ในขณะที่มีหน้ีสนิหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

 

ทางด้านอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน สาํหรับปี 2561  อยู่ที่ 1.18 เท่า เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 0.09 เท่า เน่ืองจากบริษัท

และบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง 

 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดังน้ี 

  หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ปี 151 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 238 

มากกว่า 5 ปี 250 

 

 


