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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจําปี 2562 อย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

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

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสนิสดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบริษัทตาม

ข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกีาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทเีกยีวข้องกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุในข้อกาํหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชือว่า

หลักฐานการสอบบญัชีทข้ีาพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทงัน ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรอืงเหล่านี 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัตงิานตามความรับผดิชอบทไีด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของข้าพเจ้า ซึงได้รวมความรับผิดชอบทีเกยีวกบัเรืองเหล่านีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบทอีอกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมนิความเสยีงจากการแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในงบการเงิน ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึงได้รวมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับเรอืงเหล่านีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรอืงมดีงัต่อไปนี 
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การรบัรูร้ายได ้

เนืองจากกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักทังในธุรกิจสือและให้บริการข้อมูล ทาํให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการทหีลากหลายและเป็นจาํนวนทีมีนัยสาํคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษัททผีู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคญัต่อการรบัรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัททีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏบิัติตามการควบคุมทีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคมุภายในทเีกยีวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสนิค้าและบริการทเีกดิขนึในระหว่างปีและช่วงใกล้ 

สนิรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหนทีกีลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสนิรอบระยะเวลารายงาน 

• วิ เคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื อตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึน 

ของรายการขายสนิค้าและบรกิารตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึรายการบัญชีททีาํผ่านใบสาํคญัทวัไป 

•  

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมสีนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถจีาํนวนรวม 

2,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามทกีล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

จาํนวนรวม 3,849 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมี

รายละเอยีดตามทกีล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 9 ซึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่า มข้ีอบ่งชว่ีา 

สนิทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสนิทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจทสีาํคญัของฝ่ายบริหารทเีกยีวข้องกบั

การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมนิแผนงานในอนาคตในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถงึการกาํหนดอตัราคิดลด

และสมมตฐิานทสีาํคญั ซงึมผีลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผอืการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านนั 

ข้าพเจ้าได้ทาํความเข้าใจและประเมนิข้อสมมตทิใีช้ในการจัดทาํแผนและคาดการณก์ระแสเงนิสดในอนาคตโดยการ 

• ทาํความเข้าใจในกระบวนการททีาํให้ได้มาซงึตวัเลขดงักล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมตดิงักล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานทเีกดิขึนจริงเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทคีาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดทฝ่ีายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถวัเฉลยีถ่วงนาํหนักของกลุ่มบริษัท

และของอตุสาหกรรม 

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าทคีาดว่าจะได้รับคนืของสนิทรัพย์ตามแบบจาํลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทีสาํคัญต่อมูลค่าทคีาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอตัราคิดลด

และอตัราการเตบิโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมลูทเีกยีวข้องกบัการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรัพย ์
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทนุทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมสีนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสาํหรบัผลขาดทุนทางภาษีทยัีงไม่ได้ใช้จาํนวน 

119 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 25 ตามลาํดบั สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมอื

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้

ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทจีะนาํผลขาดทุนทางภาษีมา

ใช้ประโยชน์ได้นันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทาํแผนธุรกจิและประมาณการกาํไรทางภาษีใน

อนาคตทคีาดว่าจะเกดิขึนตามแผนธุรกจิทไีด้อนุมัติแล้ว ดังนัน จึงมีความเสยีงเกยีวกบัมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลทจีาํเป็นและข้อสมมตทิางด้านเศรษฐกจิที

สาํคัญทใีช้ในการจัดทาํประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งข้อมูลทงัภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาํคัญกับข้อมูลและข้อสมมติทีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากาํไรขันต้น

โดยตรง นอกจากน ีข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบักาํไรทางภาษีทเีกดิขนึจริงเพือประเมนิการ

ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทสีาํคญัต่อ

ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สอบทาน

การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ทีกลุ่มบริษัทไม่ได้

บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ขอ้มูลอืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมถึงข้อมูลทีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนัน) ซึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันทีใน

รายงานของผู้สอบบญัชีนี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอนืและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะการให้ความเชือมนัใน

รปูแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอนืนนั 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกยีวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมีความ

ขัดแย้งทีมีสาระสาํคัญกบังบการเงินหรือกบัความรู้ทไีด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน

แสดงขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัทตามทกีล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะสอืสารเรืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้มีการดาํเนินการ

แก้ไขทเีหมาะสมต่อไป 
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าทรีับผดิชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจัดทาํงบการเงินทปีราศจาก

การแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 
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ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้ บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง          

การเปิดเผยเรืองทีเกยีวกับการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทมีีเรืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับกิจการที

ดาํเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตงัใจทจีะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนอืง

อกีต่อไปได้  

ผู้มหีน้าทใีนการกาํกบัดูแลมหีน้าทใีนการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบญัชีซงึรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผล คอืความเชือมนัในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็น

การรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญทมีีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทขีัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทขีัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน ี

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินจิและการสงัเกตและสงสยั 

เยียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนด้ีวย 

• ระบุและประเมินความเสยีงทอีาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสยีง

เหล่านนั และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเีพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความเสยีงทไีม่พบข้อมูลทขีัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสยีงที

เกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริต อาจเกียวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน           

การตงัใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทไีม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทเีกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้ บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลทเีกยีวข้องทผีู้บริหารจัดทาํ 

• สรปุเกยีวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกจิการทดีาํเนินงานต่อเนืองของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีทไีด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีีสาระสาํคญัทเีกยีวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอีาจ

เป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทมีีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทเีปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีทไีด้รับจนถึง

วันทใีนรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนอืงได้ 

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสร้างและเนอืหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทเีกยีวข้อง ตลอดจน

ประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์เีกดิขนึโดยถูกต้องตามทคีวรหรือไม่ 
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเีหมาะสมอย่างเพียงพอเกยีวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ

ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สอืสารกบัผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทไีด้

วางแผนไว้ ประเดน็ทมีีนัยสาํคัญทพีบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทมีีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณทเีกยีวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สอืสารกบัผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลเกยีวกับความสมัพันธท์ังหมดตลอดจนเรืองอนืซึงข้าพเจ้าเชือว่ามี

เหตผุลทบุีคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทข้ีาพเจ้าใช้เพือป้องกนัไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเรืองทังหลายทีสือสารกับผู้ มีหน้าทีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที

ยากทจีะเกิดขนึ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสอืสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ

สอืสารดงักล่าว 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบับน ี

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติตกุิล 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5874 

 

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ ์2563 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษัิทและบริษัทย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์
  

        

สินทรพัยห์มุนเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 44.83  0.99   91.23   1.58  129.83 2.26 

เงนิลงทุนชวัคราว - เงนิฝากธนาคาร  0.24   0.01    0.24   -   0.23 0.00 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 330.61   7.28  448.13   7.77  492.66 8.59 

สนิค้าคงเหลือ  16.34   0.36   16.53   0.29  10.50 0.18 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั 66.94 1.47 69.31 1.20 72.59 1.26 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 17.51 0.39 38.81 0.67 23.51 0.41 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอนื 57.32 1.25 75.56 1.31 96.82 1.70 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 533.79 11.75 739.81 12.82 826.14 14.40 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
  

    

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 39.61 0.87 62.60 1.09 46.06 0.80 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 0.88 0.02 - - 46.83 0.82 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์ 712.97 15.69 732.36 12.70 760.55 13.26 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,282.81 50.25 2,572.81 44.63 2,258.10 39.36 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถ ี 592.86 13.05 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี 300.53 6.62 245.45 4.26 258.97 4.51 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอนื 79.33 1.75 84.04 1.46 83.16 1.46 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,008.99 88.25 5,025.27 87.18 4,910.46 85.60 

รวมสินทรพัย ์ 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หนสีิน 
      

หนสีินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากธนาคาร 185.87 4.09 221.86 3.85 120.00 2.09 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 358.36 7.89 423.61 7.35 319.04 5.56 

ส่วนของหนีสินระยะยาวทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   
    

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 300.79 6.62 109.64 1.90 81.89 1.43 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย - - 6.78 0.12 206.18 3.59 

     หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 21.84 0.48 15.64 0.27 6.60 0.12 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.39 0.01 1.34 0.02 3.40 0.06 

หนีสินหมุนเวียนอนื  110.14 2.43 89.51 1.55 65.29 1.14 

รวมหนสีินหมุนเวียน 977.39 21.52 868.38 15.06 802.40 13.99 

หนสีินไม่หมุนเวียน         
  

หนีสินระยะยาว - สุทธจิากส่วนทถีึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึงปี 
        

  

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,233.08 27.14 1,333.82 23.14 1,440.84 25.12 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย 212.18 4.67 844.06 14.64 695.32 12.12 

     หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 16.22 0.36 18.39 0.32 6.03 0.11 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 86.39 1.90 51.86 0.90 43.79 0.76 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.83 0.13 7.48 0.13 8.99 0.15 

รวมหนสีินไม่หมุนเวียน 1,553.70 34.20 2,255.61 39.13 2,194.97 38.26 

รวมหนสีิน 2,531.09 55.72 3,123.99 54.19 2,997.37 52.25 

ส่วนของผูถ้อืหุน้   
    

ทุนจดทะเบียน 486.30  486.30 
 

519.70 
 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 347.11 7.64 347.10 6.02 339.07 5.91 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,633.01 79.97 3,632.95 63.02 3,440.90 59.98 

กาํไรสะสม   
    

    จัดสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 51.97 1.14 51.97 0.90 51.97 0.91 

    ยังไม่ได้จัดสรร (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49) (941.58) (16.41) 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น (154.52) (3.40) (151.95) (2.64) (151.13) (2.63) 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75 

รวมหนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธนัวาคม 2560 – 2562 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 98.45 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17 

กาํไรจากการปรับเปลยีนเงือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คลนืความถ ี
- - 75.23 3.00 - - 

รายได้อนื 33.95 1.55 33.66 1.34 47.04 1.83 

รวมรายได ้ 2,184.34 100.00 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00  

ค่าใชจ่้าย    
   

  

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,963.11 89.87 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76 12.90 171.03 6.82 139.39 5.41 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 493.65 22.60 480.51 19.16 448.34 17.41 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.25 0.24 - - 4.94 0.19 

หนสีงสยัจะสญู - - - - 0.50 0.02 

โอนกลับค่าเผอืการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - (4.03) (0.16) - - 

รวมค่าใชจ่้าย 2,743.77 125.61 2,553.40 101.81 2,427.00 94.23  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (559.43) (25.61) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.81 0.04 - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้

(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (558.62) (25.57) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) (133.40) (5.18) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (669.04) (30.63) (173.90) (6.94) 15.31 0.59  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 42.86 1.66 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรบัปี (616.19) (28.21) (193.27) (7.71) 58.17 2.26  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงินทเีป็น 

เงินตราต่างประเทศ (2.57)  (0.82) 

 

(6.70) 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั-

สทุธจิากภาษีเงินได้ (10.72)  - 

 

- 

 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรบัปี (13.29)  (0.82) 
 

(6.70) 
 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี (629.48)  (194.09) 
 

51.47 
 

การแบ่งปันกาํไร   
    

ส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (616.19)  (193.27) 
 

58.17 
 

การแบ่งปันกาํไรรวมสาํหรบัปี (616.19)  (193.27) 
 

58.17 
 

กาํไรต่อหุน้   
    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (0.178)  (0.056) 
 

0.017 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.178)  (0.050) 
 

0.015 
 

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,451.45 

 

3,351.57 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธนัวาคม 2560 – 2562 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,032.05 1,188.95 1,185.86 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,010.30) (1,227.00) (1,473.10) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (65.58) (2.11) 332.57 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพมิขึน (ลดลง) (2.57) 1.56 (2.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง (46.40) (38.60) 43.02 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55  0.85  1.03 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.36  0.58  0.74 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.12  1.42  1.37 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า) 5.98  5.49  5.76 

ระยะเวลาเกบ็หนเีฉลีย (วัน)  61.02  66.46  63.38 

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 100.31  116.92  132.34 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลยี (วัน) 3.64  3.12  2.76 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน ี(เท่า) 34.75  41.69  43.61 

ระยะเวลาชาํระหนเีฉลยี (วัน) 10.50  8.75  8.37 

วงจรเงนิสด  (วัน) 54.16  60.83  57.77 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากาํไรขนัต้น (%) 8.71  20.56  27.28 

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%) (27.59) (6.43) 4.02 

อตัราส่วนกาํไรอนื  (%) 1.55    4.34  1.83 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) (173.93) (771.21) 1,166.38 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) (28.21) (7.71) 2.26 

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) (71.80) (12.09) 20.01 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย ์(เทา่) 0.42  0.44  0.46 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26  1.18  1.09 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี (เท่า) (5.06) (0.35) 1.11 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (เท่า) 0.86  0.80  0.70 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล1/ (%) -  - 381.66 

 

หมายเหต ุ: 1/คาํนวณจากกาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

1) การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 2,184.34 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํนวน 

2,508.12 ล้านบาท ลดลง 323.78 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.91 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดงัน ี

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2562 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 

กาํไรจากการปรับเปลยีนเงอืนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถ ี - 75.23 (75.23) 100.00 

รายได้อนื 33.95 33.66 0.29 0.86 

     รวมทงัสิน 2,184.34 2,508.12 (323.78) (12.91) 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบรษิัทย่อยในปี 2562 มจีาํนวน 2,150.39 ล้านบาท เมอืเทยีบ

กบัปี 2561 มจีาํนวน 2,399.23 ล้านบาท ลดลง 248.84 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.37 รายได้จากการขายและบริการ

แยกตามกลุ่มธรุกจิ เป็นดงัน ี

 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2562 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

ธรุกจิสอื 1,919.42 2,193.64 (274.22) (12.50) 

ธรุกจิให้บริการข้อมูลและความบนัเทงิ 230.97 205.59 25.38 12.34 

     รวมทงัสิน 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือ ซึงประกอบด้วยธรุกจิให้บริการโฆษณาและธรุกจิสมคัรรับข้อมูลข่าวสารและบันเทงิ ผ่าน 

Multiscreen ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มีจํานวน 1,919.42 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561  มีจํานวน 

2,193.64 ล้านบาท ลดลง 274.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยรายได้ทลีดลงสาเหตุหลักเกดิจาก ช่วงปลายปี 

2562 มีการคืนช่องทวีีจาํนวน 7 ช่อง บริษัทฯ จึงเริมเปิดเจรจาปรับขึนราคาขายโฆษณา เนืองจากราคาขายโฆษณาของ

ช่อง MONO29 ตาํกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก ในขณะทีช่องอนื ๆ ปล่อยโปรโมชันแย่งชิงยอดขายโฆษณาในช่วงเวลา

ดงักล่าว จากทงั 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ฯ อย่างไรกต็ามการเจรจาเรมิได้ข้อสรุปในช่วงต้น

ปี 2563 ผลการเจรจาเป็นทน่ีาพอใจ โดยค่าเฉลยีราคาขายต่อนาทเีพิมขนึจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 สาํหรบัรายได้

จากบรกิารบอกรับสมาชิกทลีดลง บริษัท ฯ มีแผนทาํการตลาดร่วมกบัผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซงึคาดว่าจะสร้าง

รายได้เพิมให้กบับริการ MonoMax อย่างก้าวกระโดด 
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ซึงประกอบด้วย ธุรกจิภาพยนตร์ ธุรกิจกฬีา ธุรกิจ

เพลงและธรุกิจอนืๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มจีาํนวน 230.97 ล้านบาท  เมอืเทยีบกบัปี 2561  มีจาํนวน 

205.59 ล้านบาท เพิมขนึ 25.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.34 เนืองจากรายได้จากกลุ่ม Sponsors ทเีข้ามาสนับสนุน

ทงักจิกรรมการจัดแข่งขนักฬีา คอนเสริ์ตของกลุ่มบริษัท และกจิกรรมโปรโมทต่างๆ 

รายไดอื้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 33.95 ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มจีาํนวน 33.66  

ล้านบาท เพิมขนึ 0.29 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.86 

 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 2,800.53     

ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มจีาํนวน 2,701.39 ล้านบาท เพิมขนึ 99.14 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.67 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ  1,963.11   1,905.89   57.22   3.00  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76   171.03   110.73  64.74  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  493.65   480.51   13.14   2.73  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน 5.25    -    5.25 100.00 

โอนกลับค่าเผอืการด้อยค่าของเงนิลงทนุในการร่วมค้า - (4.03) 4.03 100.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน 2,743.77 2,553.40 190.37 7.46 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (0.81) - (0.81) (100.00) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 110.42  128.62   (18.20)  (14.15) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ (52.85)  19.37   (72.22)   (372.84) 

     รวมทงัสิน 2,800.53 2,701.39 99.14 3.67 

 

การเพิมขนึของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน มีค่าตัดจาํหน่ายลิขสทิธเิพิมขนึจากการซือคอนเทนทใ์หม่ๆจากค่าย

หนังต่างประเทศเพือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ

แพลตฟอร์มMonomax ทีทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก 

(Subscription) ทีรองรับลูกค้าทังทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชัน รวมถึงการทีบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สือ

ประชาสมัพันธ ์ทงัการใช้สอืภายในองคก์รและการออกสอืประชาสมัพันธภ์ายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก

ขนึ 

 

ขาดทุนสทุธ ิ

บริษัทและบริษัทย่อยมขีาดทุนสทุธริวมในปี 2562 จาํนวน 616.19 ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มขีาดทุนสทุธิ

จาํนวน 193.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึน 422.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218.82  เนืองจากในปี 2562 บริษัทมี

รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen ลดลง เมือเทียบกับปีก่อน 

ตามทกีล่าวมาข้างต้น  
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2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สนิปี 2562 มีจาํนวน 4,542.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

1,222.30 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้านบาทและการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

1,016.28 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมุนเวียนทลีดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 46.40 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนืลดลง 117.52 ล้านบาท ซึงเกิด

จากรายได้ทลีดลงเป็นหลัก 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทลีดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ลดลง 735.15 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290         

ล้านบาท 

 

หนสิีน 

หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สินปี 2562 มีจํานวน 2,531.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561           

จาํนวน 592.90 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย ลดลง 

638.66 ล้านบาท  

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สนิปี 2562 มีจาํนวน 2,011.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

629.40 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตหุลักมาจากบริษัทมผีลขาดทุนสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 616.19 ล้านบาท  

 

 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนสีนิรวม จาํนวน 2,531.09 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

55.72 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจาํนวน 2,011.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.28 ของสนิทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหนสีนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท ี1.26 เท่า เพิมขนึจากปีก่อน 0.08 เท่า 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากาํไรขนัต้นคดิเป็นร้อยละ 8.71 ลดลงจากปี 2561  ร้อย

ละ 11.85 และมีอัตรากาํไรสุทธิติดลบร้อยละ 28.21 ติดลบเพิมขึนจากปี 2561 ร้อยละ 20.50 เนืองจากในปี 2562 

บริษัท และบริษัทย่อยมผีลขาดทุนเพิมขนึ 

 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สาํหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.84 ติดลบเพิมขนึจาก        

ปี 2561 ร้อยละ 10.05 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า 

เนอืงจาก  ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สาํหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.30 เท่า อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ท ี0.36 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.22 เท่า เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมสีนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

ในขณะทมีีหนสีนิหมุนเวียนเพิมขนึ 

 

ทางด้านอตัราส่วนหนีสินต่อทุน สาํหรับปี 2562  อยู่ท ี1.26 เท่า เพิมขึนจากปีก่อน 0.08 เท่า เนืองจากบริษัท

และบริษัทย่อยมหีนีสนิรวมลดลง ในขณะทสี่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่า 

 

ภาระผูกพนัดา้นหนีสิน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดงัน ี

  หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ปี 177 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 291 

มากกว่า 5 ปี 194 

 

 


