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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
และเฉพาะของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก 
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบ
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัทั้งในธุรกิจส่ือและใหบ้ริการขอ้มูล ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
และใหบ้ริการท่ีหลากหลายและเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
และขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกล ้
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 
ของรายการขายสินคา้และบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

  



 

3 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
จาํนวนรวม 2,876 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพยร์วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 13 และบริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยจาํนวนรวม 3,849 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพยร์วม 
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  
และขอ้ 9 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพบวา่ มีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า การพิจารณาการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน 
และการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั 
ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
โดยการ 

• ทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว 

• เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช ้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์ามแบบจาํลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 119 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 และขอ้ 25 ตามลาํดบั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
จะสามารถรับรู้รายการไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทั 
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหารอยา่งมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ตามแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจาํเป็นและขอ้สมมติ 
ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายนอก
และภายในของกลุ่มบริษทั โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มูลและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโต
ของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขั้นตน้โดยตรง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีต 
กบักาํไรทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว 
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้  
และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต  
โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั  
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียม 
ใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น 
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ 
เพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต 
หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี 
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน 
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล 
คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่ 
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ 
ของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั 
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุ 
การดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ 
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญั 
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ 
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย 
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าว 
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน 
ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,832,896        91,230,440        1,793,298           8,724,852           

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 238,679              235,762              3,057                  3,020                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 330,608,431      448,129,583      548,025,776      511,400,338      

สินคา้คงเหลือ 8 16,339,225        16,528,479        -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 66,941,755        69,310,492        9,016,168           13,920,311        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,512,728        38,809,034        3,361,698           5,124,495           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,315,861        75,568,809        5,568,493           3,370,248           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 533,789,575      739,812,599      567,768,490      542,543,264      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 31.2 39,607,007        62,597,359        912,668              262,293              

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 6 -                          -                          623,500,000      619,250,000      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          3,225,225,288   3,298,825,288   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 882,569              -                          -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 712,971,761      732,357,721      21,705,798        29,987,884        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,282,813,234   2,572,809,832   56,454,717        67,573,304        

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 13 592,853,734      1,328,014,066   -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 300,533,705      245,446,620      13,237,906        11,910,849        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79,324,735        84,037,754        20,495,886        30,418,509        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,008,986,745   5,025,263,352   3,961,532,263   4,058,228,127   
รวมสินทรัพย์ 4,542,776,320   5,765,075,951   4,529,300,753   4,600,771,391   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 14 185,870,778      221,856,786      19,226,996        27,985,771        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 358,355,579      423,612,461      151,636,370      115,618,271      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          48,514,400        52,183,680        

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 300,788,136      109,640,369      -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 -                          6,777,697           -                          -                          

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 21,842,919        15,637,689        632,895              -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 386,833              1,341,836           -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 110,145,015      89,504,313        14,000,235        12,429,204        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 977,389,260      868,371,151      234,010,896      208,216,926      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,233,075,755   1,333,820,773   -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 17 212,180,000      844,058,013      -                          -                          

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 16,219,267        18,392,448        975,484              -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 86,394,755        51,861,054        42,436,881        22,035,519        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 5,834,091           7,476,746           -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,553,703,868   2,255,609,034   43,412,365        22,035,519        

รวมหนีสิ้น 2,531,093,128   3,123,980,185   277,423,261      230,252,445      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,862,999,975 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 486,299,998      486,299,998      486,299,998      486,299,998      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,471,054,038 หุน้ (2561: 3,471,029,658 หุน้)

         มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 347,105,404      347,102,966      347,105,404      347,102,966      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 3,633,007,963   3,632,950,329   3,633,007,963   3,632,950,329   

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (1,865,882,536)  (1,238,978,792)  219,794,125      338,495,651      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,152,472)         416,430              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,011,683,192   2,641,095,766   4,251,877,492   4,370,518,946   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,542,776,320   5,765,075,951   4,529,300,753   4,600,771,391   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 23 2,150,389,052   2,399,232,338   190,676,165      380,001,130      
ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม
   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 13 -                          75,226,956        -                          -                          
รายไดอ่ื้น 6 33,953,918        33,657,090        204,258,578      112,099,552      
รวมรายได้ 2,184,342,970   2,508,116,384   394,934,743      492,100,682      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,963,107,585   1,905,894,039   189,557,687      314,092,255      
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 281,760,405      171,025,775      10,474,894        20,103,231        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 493,652,485      480,511,768      232,523,971      233,605,063      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          73,600,000        -                          
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (4,037,996)         -                          -                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,250,905           -                          -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 2,743,771,380   2,553,393,586   506,156,552      567,800,549      
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (559,428,410)     (45,277,202)       (111,221,809)     (75,699,867)       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 807,594              -                          -                          -                          
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (558,620,816)     (45,277,202)       (111,221,809)     (75,699,867)       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (110,417,646)     (128,619,609)     (2,878,510)         (1,896,738)         
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (669,038,462)     (173,896,811)     (114,100,319)     (77,596,605)       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 52,849,774        (19,372,486)       130,359              8,543,523           
ขาดทุนสําหรับปี (616,188,688)     (193,269,297)     (113,969,960)     (69,053,082)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,568,902)         (818,670)            -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 19 (10,715,056)       -                          (4,731,566)         -                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (13,283,958)       (818,670)            (4,731,566)         -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (629,472,646)     (194,087,967)     (118,701,526)     (69,053,082)       

ขาดทุนต่อหุ้น 27
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.178)                (0.056)                (0.033)                (0.020)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (669,038,462)     (173,896,811)     (114,100,319)     (77,596,605)       

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 97,295,648        103,025,385      12,766,810        15,905,178        

   ค่าตดัจาํหน่าย 1,145,611,907   981,942,962      15,800,220        10,735,748        

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 81,503,301        128,779,260      -                          -                          

   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (40,640)              1,903,504           (1,382,984)         -                          

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 850,660              (679,759)            -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          73,600,000        -                          

   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (4,037,996)         -                          -                          

   ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

      ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี -                          (75,226,956)       -                          -                          

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,836,899           (1,190,819)         (212,739)            (113,459)            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          3                         -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,250,905           -                          -                          -                          

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,968,307)         668,487              (3,939,517)         2,430,088           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (807,594)            -                          -                          -                          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,930,184        8,498,912           13,793,889        2,969,532           

   ดอกเบ้ียรับ (589,970)            (780,584)            (18,697,674)       (21,349,490)       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 110,417,646      128,619,609      2,878,510           1,896,738           

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 788,252,177      1,097,625,197   (19,493,804)       (65,122,270)       

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 109,900,937      42,642,511        (35,769,432)       45,152,492        

   สินคา้คงเหลือ (661,406)            (5,352,193)         -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,927,597        (14,907,492)       1,807,828           718,642              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 25,908,866        24,726,513        (2,123,245)         4,671,688           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,341,745           (257,607)            (339,444)            (196,208)            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 63,189,784        27,022,804        35,840,482        (61,559,220)       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,640,702        24,218,288        1,571,030           (16,730)              

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,030,500,402   1,195,718,021   (18,506,585)       (76,351,606)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (68,277,583)       (69,849,263)       (9,016,168)         (14,103,507)       

   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 69,822,934        63,081,384        24,168,574        25,672,925        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,032,045,753   1,188,950,142   (3,354,179)         (64,782,188)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 589,970              780,584              17,766,810        6,248,867           

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (2,918)                (3,069)                (37)                      (41)                      

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          (2,867,016)         104,000,000      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,990,352        (16,538,794)       (650,375)            (42,000)              

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (286,499,663)     

เงินสดรับคืนทุนจากการชาํระบญัชีของการร่วมคา้ -                          48,488,349        -                          -                          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (74,975)              -                          -                          -                          

เงินปันผลรับ -                          -                          -                          26,298,908        

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (45,411,889)       (36,661,507)       (2,601,839)         (3,901,041)         

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (990,333,621)     (1,224,957,869)  (4,681,633)         (12,327,503)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,943,723           1,895,872           260,597              145,277              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,010,299,358)  (1,226,996,434)  7,226,507           (166,077,196)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (95,404,597)       (103,420,904)     (1,537,775)         (983,017)            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (35,986,008)       101,856,786      (8,758,775)         27,985,771        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          -                          50,992,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 200,000,000      -                          -                          -                          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (109,597,251)     (79,269,517)       -                          -                          

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (24,642,120)       (17,169,321)       (562,271)            (1,405,955)         

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 60,072                200,081,270      60,072                200,081,270      

จ่ายเงินปันผล (5,133)                (104,192,706)     (5,133)                (104,192,706)     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (65,575,037)       (2,114,392)         (10,803,882)       172,477,363      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2,568,902)         1,563,476           -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (46,397,544)       (38,597,208)       (6,931,554)         (58,382,021)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 91,230,440        129,827,648      8,724,852           67,106,873        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 44,832,896        91,230,440        1,793,298           8,724,852           

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 17,287,642        9,683,390           22,308                262,214              

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 19,086,957        154,258,971      -                          -                          

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 28,674,169        38,570,928        2,170,650           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงค่า รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                             -                             -                             -                             (104,130,662)        -                                -                                (104,130,662)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 347,102,966         3,632,950,329      (152,365,167)        51,970,000            (1,238,978,792)     416,430                    416,430                    2,641,095,766      

-                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 347,102,966         3,632,950,329      (152,365,167)        51,970,000            (1,238,978,792)     416,430                    416,430                    2,641,095,766      

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             (616,188,688)        -                                -                                (616,188,688)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             (10,715,056)          (2,568,902)               (2,568,902)               (13,283,958)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             (626,903,744)        (2,568,902)               (2,568,902)               (629,472,646)        

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 2,438                     57,634                   -                             -                             -                             -                                -                                60,072                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 347,105,404         3,633,007,963      (152,365,167)        51,970,000            (1,865,882,536)     (2,152,472)               (2,152,472)               2,011,683,192      

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 339,074,023             3,440,898,002          51,970,000               511,679,395             4,343,621,420          
ขาดทุนสาํหรับปี -                               -                               -                               (69,053,082)             (69,053,082)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               (69,053,082)             (69,053,082)             
ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 8,028,943                 192,052,327             -                               -                               200,081,270             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               -                               (104,130,662)           (104,130,662)           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 347,102,966             3,632,950,329          51,970,000               338,495,651             4,370,518,946          

-                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 347,102,966             3,632,950,329          51,970,000               338,495,651             4,370,518,946          
ขาดทุนสาํหรับปี -                               -                               -                               (113,969,960)           (113,969,960)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               (4,731,566)               (4,731,566)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               (118,701,526)           (118,701,526)           
ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21) 2,438                        57,634                      -                               -                               60,072                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 347,105,404             3,633,007,963          51,970,000               219,794,125             4,251,877,492          

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ  
อยู่ท่ี 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ข) ธุรกิจให้บริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว 
และพยากรณ์ 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน 
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

นิตยสารบนัเทิงและหนงัสือทัว่ไป  
รวมถึงภาพยนตร์ เพลง ส่ือบนัเทิงอ่ืน ๆ 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั ใหบ้ริการจดัหาหอ้งพกัโรงแรม ทวัร์  
และเป็นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋โดยสารและสินคา้
ออนไลน์ รวมถึงผลิตและใหบ้ริการขอ้มูล 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการพ้ืนท่ี ผลิต รับจา้งผลิตรายการ 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งใหบ้ริการ
ขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

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

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 
รวมถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิงผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียง  
รวมทั้งใหบ้ริการจดักิจกรรม 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั ใหบ้ริการนกัแสดง ศิลปิน และขอ้มูลสาระบนัเทิง
ผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 
รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์เกมประเภทต่าง ๆ  
เพ่ือความบนัเทิงผา่นช่องทางบนโทรศพัทมื์อถือ
และเวบ็ไซต ์

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั ใหบ้ริการพยากรณ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ  
จากนกัพยากรณ์และนกัโหราศาสตร์ 

ไทย 100 100 

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

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิง 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ (เลิกกิจการ 
และอยูร่ะหว่างชาํระบญัชี) 

อินโดนีเซีย 99 99 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Mono Technology Vietnam  
Company Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิง 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จ 
การชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562) 

เวียดนาม - 100 

Mono Technology Hong Kong 
Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิง 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

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

รายการโทรทศัน์ รวมถึงใหบ้ริการ 
ขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 
บริษทั โมโน สปอร์ต 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

จดัการแข่งขนักีฬา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการแข่งขนักีฬาทุกประเภท รวมถึงจดัการ
ทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ 

ไทย 100 100 

ข) กลุ่มบริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) กลุ่มบริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั 
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าว 
ได้แสดงไว้เป็นรายการ  “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ”  
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัในกลุ่มและรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 



 

4 

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง  (ปรับปรุง  2561) และฉบับใหม่  จํานวนหลายฉบับ  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้ 
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

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

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทาํกับลูกค้าทุกสัญญา  
ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 
5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได ้
ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท 
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา 
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ 
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน 
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้จะมีผลกระทบจากการรับรู้ 
รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
สาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพย์และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน  
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผู ้ให้ เ ช่าย ังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดํา เนินงานหรือสัญญาเช่าเ งินทุน 
โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
ของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุง 
กบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดค่้าโฆษณา รายไดจ้ากการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เป็นรายได้
ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการตามขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึงคาํนวณโดยการเปรียบเทียบการให้บริการ 
ท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบังานบริการทั้งหมดตามสญัญา 

รายได้จากการให้ใช้สิทธิท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนคงท่ี ซ่ึงผู ้ใช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนได้  
และผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้ผกูพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิถือเป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิได้
ตามสญัญา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจการควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกั
ประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ น 
ท่ี มีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่ เ กินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา 
และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และของท่ีระลึก แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน)  
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 นิตยสารและหนังสือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนเดิม (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หกัดว้ยตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เ งินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า 
ตามวิธีราคาทุน หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม  
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

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

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน 
จากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้น 
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน 
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้น 
จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 
ท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี และค่าตัดจําหน่าย 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
ตามราคาทุน โดยตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีวดัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีนั้นเร่ิมตัดจาํหน่ายเป็นค่าตดัจาํหน่ายในส่วนของกาํไร 
หรือขาดทุนเม่ือพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในเชิงพาณิชย ์

 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษัทตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้ค ล่ืนความถ่ี 
ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น  
และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทั
จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปี 
เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

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

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
กบักลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า 
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน 
ของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ 
ไม่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ 
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช ้
ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่า 
ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี เ ป็นตัว เ งินซ่ึงอยู่ในสกุลเ งินตราต่างประเทศได้แปลงค่า เ ป็นเ งินบาท 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
หากมีขอ้บ่งช้ีว่า สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด 
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษี 
ท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง 
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน 
ท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ 
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออก 
จากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลด 
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ได้เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป 
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น  
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี 
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต 
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มี 
กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย 
เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย  
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูล 
ท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง 
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั 
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

 การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

 ในการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช ้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการ
แต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการ
แยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถแยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ซ่ึงกิจการจะปันส่วนรายไดจ้ากสัญญาให้กบัสินคา้หรือบริการ
แต่ละรายการโดยอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 

 การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

 ในการกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า  
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีการประเมินว่า  
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาจะพิจารณาจากการไดรั้บและใชป้ระโยชน์ของลูกคา้ ลกัษณะ
ของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากการปฏิบติังานรวมถึงสิทธิของกิจการในการรับชาํระสําหรับการปฏิบติังาน 
ท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นในการคาํนวณรายได้ท่ีรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารตอ้งใช ้
ดุลยพินิจในการวัดระดับขั้นความสําเร็จของงานเพ่ือให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการ 
ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน และในกรณีท่ีกิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหาร 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 กลุ่มบริษัทจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง 
อย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้ นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบริหาร 

 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย  ์ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณ 
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของสินทรัพย ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ ากว่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลด
ท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 
ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่า 
กลุ่มบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณา 
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 5 8 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 19 21 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 143 69 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพื้นท่ีในอาคาร - - 26 16 ราคาตามสัญญา 
อ่ืน ๆ - - 6 1 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 82 153 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 1 7 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 1 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 4 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 2 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 3 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 51 23 6 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 12 14 3 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 60 58 36 37 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8 15 7 14 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 11 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัในกลุ่มและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 21 18 
บริษทัร่วม 2 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 15 2 3 1 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 2 24 19 

รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 109 108 
บริษทัร่วม 1 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 11 1 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 1 109 108 

ลูกหนีอ้ื่น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 377 326 

บริษทัร่วม 1 - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - 377 326 

เงินมัดจําและเงินประกัน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 43 27 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 12 6 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 6 43 27 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 22 19 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 58 31 45 24 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 31 67 43 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 3 2 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 13 9 1 3 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 9 4 5 

รายได้รับล่วงหน้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 19 - - - 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 38 - - 38 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 1 - (1) - 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 15 5 - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - (11) - 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 8 - - 8 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 430 - - 430 

รวม 642 5 (12) 635 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23) - 11 (12) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 619 5 (1) 623 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะไม่เรียกใหบ้ริษทัยอ่ย
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี  ดังนั้ นบริษัทฯ  จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

 ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ  มี เ งินกู้ยื ม เ งินจาก  Mono Technology Hong Kong Limited  
ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 49 ลา้นบาท (2561: จาํนวน 
1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 52 ล้านบาท) ซ่ึงไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47 49 30 31 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 19 17 14 14 

รวม 66 66 44 45 

 ภาระคํ้าประกนัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมขอ้ 31.2 ก) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 17 2 24 19 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 108 193 16 17 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 12 1 109 108 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 177 224 20 38 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 1 - 377 326 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24 36 2 3 
รวม 339 456 548 511 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 331 448 548 511 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5 2 3 2 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 10 - 5 3 
3 - 6 เดือน 2 - 3 5 
6 - 12 เดือน - - 3 1 
มากกวา่ 12 เดือน - - 10 8 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 2 24 19 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66 145 14 15 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 36 49 2 2 
3 - 6 เดือน 5 4 - - 
6 - 12 เดือน 8 3 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 21 28 - - 

รวม 136 229 16 17 
หกั: ประมาณการรับคืน (28) (36) - - 
 108 193 16 17 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 100 185 16 17 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 117 187 40 36 

8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 12 9 (4) (3) 8 6 
งานระหว่างทาํ 1 1 - - 1 1 

สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 7 10 - - 7 10 

รวม 20 20 (4) (3) 16 17 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย (2561: บริษทัยอ่ยมีการกลบัรายการ
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจาํนวน 1 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้ 
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 
 2562 2561 2562 2561 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 982 982 902 902 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 20 20 9 9 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 8 8 8 8 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 1,950 1,950 1,950 1,950 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั 27 27 123 123 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 20 20 100 100 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั - - - - 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 8 8 25 25 
บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั 115 115 115 115 
บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั 12 12 12 12 
บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั 5 5 5 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 
Mono Technology Vietnam Company Limited - 10 - 10 
รวม   3,360 3,370 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (135) (71) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   3,225 3,299 

 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี
เรียบร้อยแลว้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุน 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 433 ล้านบาท (2561: 397 ล้านบาท) บริษัทฯ ประเมินมูลค่า 
ท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยด์ว้ยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินท่ีได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร โดยมีขอ้สมมติท่ีสําคญัเก่ียวกับอตัราการเติบโตของรายได ้
และอตัราคิดลด แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ผลการประเมินพบว่า เงินลงทุนในบริษทัย่อยมีมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนตํ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีจํานวนรวม 73 ล้านบาท  บริษัทฯ  จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวนดังกล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีปัจจุบนั ในการน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เช่ือว่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ยเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด และบุคคลและกิจการ 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จาํกดั ข้ึนในประเทศ  
เพื่อจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล โดยบริษทัย่อยไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.66 ของจาํนวนหุ้น 
ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จาํกัด (เรียกชาํระแล้ว 
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) ในราคา 74,975 บาท 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 
เป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นบาท 
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11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 258 382 239 283 25 1 1,188 
ซ้ือเพิ่ม - 4 20 38 6 7 75 
จาํหน่าย - - (1) (17) (3) - (21) 

โอนเขา้ (ออก) 1 - 1 - - (2) - 

31 ธนัวาคม 2561 259 386 259 304 28 6 1,242 
ซ้ือเพิ่ม - 1 39 11 10 21 82 
จาํหน่าย - (3) (4) (4) (2) - (13) 

โอนเขา้ (ออก) - 7 2 - - (9) - 

31 ธนัวาคม 2562 259 391 296 311 36 18 1,311 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 3 59 139 211 15 - 427 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 25 40 36 1 - 103 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1) (17) (2) - (20) 

31 ธนัวาคม 2561 4 84 178 230 14 - 510 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2 25 39 30 1 - 97 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (1) (3) (4) (1) - (9) 

31 ธนัวาคม 2562 6 108 214 256 14 - 598 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2561 255 302 81 74 14 6 732 

31 ธนัวาคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2561 (จาํนวน 78 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 103 

2562 (จาํนวน 71 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 97 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2561 36 30 123 7 196 
ซ้ือเพิ่ม - 1 3 - 4 

จาํหน่าย - - (14) - (14) 

31 ธนัวาคม 2561 36 31 112 7 186 
ซ้ือเพิ่ม - - 3 - 3 
จาํหน่าย - (1) (1) (1) (3) 

โอนเขา้ (ออก) - 1 - - 1 

31 ธนัวาคม 2562 36 31 114 6 187 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2561 20 27 102 5 154 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4 1 11 - 16 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (14) - (14) 

31 ธนัวาคม 2561 24 28 99 5 156 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4 1 8 - 13 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (1) (2) (1) (4) 

31 ธนัวาคม 2562 28 28 105 4 165 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2561 12 3 13 2 30 

31 ธนัวาคม 2562 8 3 9 2 22 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2561 (จาํนวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 16 

2562 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 13 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา 
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 56 ลา้นบาท (2561: 48 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ:  
2 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท)) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงิน 321 ล้านบาท (2561:  
221 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 113 ลา้นบาท (2561: 112 ลา้นบาท)) 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 520 ลา้นบาท (2561: 533 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 519 ลา้นบาท (2561: 295 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 83 2,259 303 72 735 3,452 
ซ้ือเพ่ิม - 3 1 2 1,291 1,297 
จาํหน่าย - (789) (2) - - (791) 

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

31 ธนัวาคม 2561 83 2,630 423 89 733 3,958 
ซ้ือเพ่ิม - 3 63 2 793 861 
จาํหน่าย - (838) (4) - (1) (843) 

โอนเขา้ (ออก) - 1,035 139 3 (1,178) (1) 

31 ธนัวาคม 2562 83 2,830 621 94 347 3,975 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2561 38 985 101 38 - 1,162 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9 910 49 13 - 981 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (789) (1) - - (790) 

31 ธนัวาคม 2561 47 1,106 149 51 - 1,353 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7 1,048 77 14 - 1,146 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (838) (4) - - (842) 

31 ธนัวาคม 2562 54 1,316 222 65 - 1,657 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า       

1 มกราคม 2561 13 12 4 - 3 32 

31 ธนัวาคม 2561 13 12 4 - 3 32 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 1 2 - - 3 

31 ธนัวาคม 2562 13 13 6 - 3 35 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

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

31 ธนัวาคม 2562 16 1,501 393 29 344 2,283 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี       

2561 (จาํนวน 977 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 981 

2562 (จาํนวน 1,142 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,146 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2561 11 21 23 50 105 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 7 8 
โอนเขา้ (ออก) - 54 - (54) - 

31 ธนัวาคม 2561 11 75 24 3 113 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 5 6 
โอนเขา้ (ออก) - 6 - (7) (1) 

31 ธนัวาคม 2562 11 81 25 1 118 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2561 4 9 9 - 22 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1 7 3 - 11 

31 ธนัวาคม 2561 5 16 12 - 33 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2 12 3 - 17 

31 ธนัวาคม 2562 7 28 15 - 50 

ค่าเผือ่การด้อยค่า      
1 มกราคม 2561 1 11 - - 12 

31 ธนัวาคม 2561 1 11 - - 12 

31 ธนัวาคม 2562 1 11 - - 12 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2561 5 48 12 3 68 

31 ธนัวาคม 2562 3 42 10 1 56 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี      
2561 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11 

2562 (จาํนวน 13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 16 

13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี 

 บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั (“โมโน บรอดคาซท”์) เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ  (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุญาตดงักล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
(วนัท่ี 25 เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซทจ์ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํนวน 2,250 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชาํระดงัน้ี 
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1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 380 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ตามเง่ือนไข
ท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับใบอนุญาต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โมโน  
บรอดคาซท ์มีตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าคา้งจ่ายจาํนวน 19 ลา้นบาท) 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,870 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
โมโน  บรอดคาซท์  มีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตในส่วนท่ี เ กินกว่าราคาขั้ นตํ่ าค้างจ่าย 
จาํนวน 187 ลา้นบาท) 

 โมโน บรอดคาซท ์ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอ่ืน และนาํส่งเงินรายปีเขา้กองทุนวิจยั
และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ตามประกาศ กสทช. 

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 โมโน บรอดคาซท ์
ได้เขา้ทาํสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
กบัสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่าย
ของ ททบ. ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซท์ตอ้งจ่าย 
ค่าใชบ้ริการโครงข่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 โมโน บรอดคาซท์ได้รับหนังสือจากสํานักงาน กสทช. เห็นชอบ 
ให้พกัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนด
โดย กสทช. ตามท่ีไดมี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ดงันั้นโมโน บรอดคาซท์
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือ (ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายตามมูลค่า 
ราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วนัดงักล่าว) จาํนวน 954 ลา้นบาท หลงัการพกัชาํระค่าธรรมเนียม
ดงัน้ี 

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

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 935 ล้านบาท แบ่งชําระ 5 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 11 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว โมโน บรอดคาซท์คาํนวณมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่  
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมกบักาํหนดการชาํระเงินใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก กสทช. และบนัทึก
ผลต่างจาํนวน 75 ลา้นบาท ท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตคา้งจ่ายใหม่ ไว้
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ไดมี้คาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง มาตรการแกไ้ขปัญหา
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ผูรั้บใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีตอ้งชาํระงวดสุดทา้ยของราคาขั้นตํ่า 
และสองงวดสุดทา้ยของราคาท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า จากเหตุการณ์ดงักล่าว โมโน บรอดคาซทไ์ดป้รับปรุง
มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตและมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตคา้งจ่ายลดลง 
เป็นจาํนวนเงิน 654 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีกิจการตอ้งชาํระในอนาคต 
ตามเง่ือนไขใหม่ 

 นอกจากน้ีตามท่ีได้มีคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ให้ผูรั้บใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมท่ีเหลือให้ครบถ้วนภายใน 120 วนั นับแต่วนัท่ีคาํสั่งน้ีมีผลบังคบัใช้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 
มิถุนายน 2562 โมโน บรอดคาซทไ์ดรั้บหนงัสือจากสาํนกังาน กสทช. แจง้ใหโ้มโน บรอดคาซทจ่์ายชาํระ
เงินค่าธรรมเนียมท่ีเหลือภายในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยหากไม่ชาํระภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหช้าํระ
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบนัโมโน บรอดคาซท ์
ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระเงินค่าธรรมเนียมท่ีเหลือดงักล่าว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตและบญัชีตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตและดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายสาํหรับปีมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาต 

ตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
(หมายเหตุ 17) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,457 901 
ค่าตดัจาํหน่าย / ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียสาํหรับปี (129) 31 
หกั: ผลต่างจากการคาํนวณตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตคา้งจ่ายใหม่ 

เน่ืองจากการเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - (75) 

ชาํระดอกเบ้ียระหวา่งปี - (6) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,328 851 
ค่าตดัจาํหน่าย / ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียและดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับปี (81) 15 
หกั: การปรับลดมูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 

และมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตคา้งจ่ายเน่ืองจากการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (654) (654) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 593 212 
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 มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ราคาทุน 1,278 1,932 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (685) (604) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 593 1,328 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย 
เงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่าและอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า ตามลาํดบั และคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทั 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 12 6 43 27 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61 34 19 12 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 58 31 67 43 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 89 79 12 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 13 9 4 5 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 89 101 7 14 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 36 164 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 358 424 152 116 
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16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 2562 2561 
 (ร้อยละ)    

1 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า 
(MLR) 

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาสจาํนวน 24 งวด 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2566 1,200 1,275 

2 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า 
(MLR) 

ชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน 84 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 134 168 

3 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า 
(MLR) 

ชาํระคืนเป็นรายเดือนจาํนวน 30 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563  
ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 200 - 

รวม   1,534 1,443 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (301) (109) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,233 1,334 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับปีมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,443 
บวก: กูเ้พิ่ม 200 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (109) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,534 
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 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการ
พื้นท่ีทั้งหมด และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีสญัญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

17. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 206 997 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย - (146) 
 206 851 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6 - 
รวม 212 851 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (7) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 212 844 

 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่ายมีกาํหนดชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 40 37 2 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (2) (3) - - 
รวม 38 34 2 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (22) (16) (1) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ 
จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 18 1 - 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน 
ของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 24 17 41 1 1 2 

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสญัญาเช่า 22 16 38 1 1 2 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 
ตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 52 44 22 19 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 10 6 3 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3 2 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 29 - 15 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1 - 1 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  5 - 2 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 - 3 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (20) - (10) - 
โอนยา้ยพนกังานจากบริษทัยอ่ย - - 5 - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 86 52 42 22 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข
โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 18 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในปีปัจจุบนั 
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 บริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายในหน่ึงปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวน 2 ลา้น
บาท (2561: 3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 17 ปี 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
อตัราคิดลด 3.25 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.25 5 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อการเ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบัน 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท ์ (6) (5) (3) (2) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 7 5 4 2 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท ์ 15 11 8 5 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (13) (9) (7) (4) 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 

จาํนวน 
หุน้สามญั 

(มูลค่าหุน้ละ 
0.1 บาท) 

ทุน
ออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียน
กบักระทรวง
พาณิชย ์

 (หุน้) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,390,740,224 339,074,023 3,440,898,002  
1) เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 6,448 645 15,424 8 มกราคม 2561 

2) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 80,282,986 8,028,298 192,036,903 4 เมษายน 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,471,029,658 347,102,966 3,632,950,329  
 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังสุดทา้ย 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 24,380 2,438 57,634 22 ตุลาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963  

21. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

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

 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดป้รับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม  
2.5 บาทต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
1.003 หุน้ 
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดป้รับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ (MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใชสิ้ทธิเดิม 
2.492 บาทต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ 
หุน้สามญั 1.015 หุน้ 

 การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวน 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใชสิ้ทธิ 
เงินรับค่าหุน้ 
จากการใชสิ้ทธิ 

ทุนจดทะเบียน 
ท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตุลาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตุลาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
17 ตุลาคม 2562 * 24,021 - 347 22 ตุลาคม 2562 

 * วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิครบกาํหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือ
จาํนวน 1,352,353,083 หน่วย) 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯ ได้จดัสรรสํารอง 
ตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 1,784 1,896 80 90 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 136 296 97 289 
บริการขอ้มูล 230 207 14 1 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2,150 2,399 191 380 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 547 527 139 158 
ตน้ทุนการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 9 73 58 170 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,243 1,214 29 27 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 269 154 9 17 
ค่าสาธารณูปโภค 76 43 34 69 
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25. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1 2 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 1 5 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (55) 12 - (9) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (53) 19 - (9) 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2) - (1) - 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบั (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (669) (174) (114) (78) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (134) (35) (23) (16) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 1 5 - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคยรับรู้ 
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3) (6) - - 

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
และขาดทุนทางภาษีท่ีรับรู้ในอดีต 23 15 - - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 40 20 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - (15) - - 
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26) - (1) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม - 1 - 1 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3) (3) - - 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 34 38 23 6 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
(หมายเหตุ 13) (11) - - - 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (53) 19 - (9) 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 
ถึง 25 (2561: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 (8) 12 2 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 161 23 138 (14) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 7 4 1 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 119 215 (96) (1) 

อ่ืน ๆ - 1 (1) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   57 (12) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 295 238   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 301 245   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6) (7)   

 295 238   

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6 5 1 1 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8 8 - 8 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   1 9 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 12   
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ท่ียงัไม่ได้ใช้จํานวน 996 ล้านบาท (2561: 998 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 124 ล้านบาท (2561:  
114 ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่ กลุ่มบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุน
ทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 910 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2567 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จาํกดั (“เอ็มไอเอส”) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนสําหรับกิจการซอฟตแ์วร์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1029(7)/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 
2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554) ซ่ึงสิทธิพิเศษในการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไดส้ิ้นสุดลงแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 เอ็มไอเอสมีรายไดจ้ากการให้บริการในประเทศของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปี 2561 
เป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท 

27. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี 
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี (ไม่มีการคาํนวณจาํนวน 
ของหุน้สามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคา
การใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั) 
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 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (616) (193) (114) (69) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,451 3,471 3,451 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.178) (0.056) (0.033) (0.020) 

 เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญมีผลทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นสําหรับปีลดลง (ปรับเพิ่ม)  
ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่แสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน 
ในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 19 ลา้นบาท 
(2561: 18 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท (2561: 7 ลา้นบาท)) 

29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 104 0.03 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2561  104 0.03 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในท่ีผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจ 
ใหบ้ริการขอ้มูล(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,919 2,193 231 206 - - 2,150 2,399 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 675 459 (675) (459) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,919 2,193 906 665 (675) (459) 2,150 2,399 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 495 725 (308) (232)   187 493 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       34 109 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (282) (171) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน       (499) (476) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม       1 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (110) (129) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       53 (19) 

ขาดทุนสาํหรับปี       (616) (193) 

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

 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย ซ่ึงมาจากธุรกิจส่ือและใหบ้ริการขอ้มูล 

  



 

46 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 660 ลา้นบาท (2561: 380 ลา้นบาท)  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

31.2 การคํา้ประกนั 

ก) บริษัทฯ คํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 31.2 ค) 
เป็นจาํนวนรวม 1,775 ลา้นบาท (2561: 1,727 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (2561: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั 
เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจาํนวน 237 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(2561: 1,038 ลา้นบาท และ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท)) 
หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัและเงินฝากออมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาบริการ  
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 177 151 21 35 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 291 238 21 8 
มากกวา่ 5 ปี 194 250 - - 
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31.4 คดฟ้ีองร้อง 

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

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาตามลาํดบั โดยไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนัญพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกา 
ไดมี้คาํพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก ์คดีจึงเป็นท่ีส้ินสุด ปัจจุบนัศาลฎีกาอยูร่ะหว่างการพิจารณา
คดีแพง่ 

ข) ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม และเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท ต่อมา เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดป้ระทบัรับฟ้องบริษทัฯ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ 
จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เค ร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  107  
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม  
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่จาํนวนนอ้ยรายและอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ทาํใหก้ลุ่มบริษทั
มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของลูกหน้ี จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เ งินให้กู้ยืม  
เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง 
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการ
หรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เป็นคร้ังคราว ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน 
งบการเงินรวม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั 4 2 - 27 0.0203 0.0209 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 6 3 30.1540 32.4498 

 

สกลุเงิน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั 4 2 - 27 0.0203 0.0209 
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 บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 
วนัครบกาํหนด 
ตามสญัญา 

มูลค่ายติุธรรม 
ขาดทุน 

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

2562 
0.4 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท  คือ  การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น 
โดย  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.26:1 (2561: 1.18:1)  
และเฉพาะบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.07:1 (2561: 0.05:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานกรณีเลิกจา้งเป็นจาํนวนเงิน  
23 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท) 

ข) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 
139 ลา้นบาท จาก 486,299,998 บาท (หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) 
เป็น 347,105,404 บาท (หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท) โดยการตดั
หุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.1 บาท  
ท่ีได้สํารองไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ 
(MONO-W1) ซ่ึงครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
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