บริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)”) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนและงบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)”)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพำะของบริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ
ตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนำ 2019 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ำยบริ หำร
ของกลุ่มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและปรับแผนงำนกำรดำเนินธุ รกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และได้ประเมินผลกระทบของเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงต่อเนื่ อง ในกำรนี้กลุ่มบริ ษทั
บันทึกปรับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ในงบกำรเงินรวมและมูลค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับแผนงำนกำรดำเนินธุ รกิจตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.7
นอกจำกนี้กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
โดยเลือกนำแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชี
มำถือปฏิบตั ิตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 3 ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข
ต่อกรณี น้ ีแต่อย่ำงใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั ดำเนินธุ รกิจหลักทั้งในธุ รกิจสื่ อและให้บริ กำรข้อมูล ทำให้กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
และให้บริ กำรที่หลำกหลำยและเป็ นจำนวนที่มีนยั สำคัญ รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั มีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่ผใู ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญต่อกำรรับรู ้รำยได้
ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำร
• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
และขยำยขอบเขตกำรทดสอบสำหรับกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู ้รำยได้
• สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
• สอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
• วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้น
ของรำยกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
จำนวนรวม 2,570 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58 ของสิ นทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 และบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และเงินให้กยู้ มื แก่และดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อยจำนวนรวม 4,148 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 96
ของสิ นทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีรำยละเอียดตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวมข้อ 7 และข้อ 10 ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั พบว่ำมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์
ผลกำรดำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลด
และสมมติฐำนที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์เหล่ำนั้น
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ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตโดยกำร
• ทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่ทำให้ได้มำซึ่งตัวเลขดังกล่ำว
• เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยนอกและภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• เปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว
• พิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสำหกรรม
• ทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน
• พิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
โดยเฉพำะอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว
• สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรั บผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จำนวน 198 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 5 และข้อ 26 ตำมลำดับ สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จะสำมำรถรับรู ้รำยกำรได้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ในอนำคตได้ ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริ ษทั
จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้น้ นั ต้องอำศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงมำกในกำรจัดทำแผนธุ รกิจและประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตำมแผนธุ รกิจที่ได้อนุมตั ิแล้ว ดังนั้น จึงมีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็ นและข้อสมมติ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในกำรจัดทำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภำยนอก
และภำยในของกลุ่มบริ ษทั โดยข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโต
ของรำยได้และอัตรำกำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้เปรี ยบเทียบประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอดีต
กับกำไรทำงภำษีที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีดงั กล่ำว
ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตตำมข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่ำวข้ำงต้น
และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต
โดยเฉพำะอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยม
ให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบ
เพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
สำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนิ นงำน
หรื อไม่สำมำรถดำเนิ นงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล
คือควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่
รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล
กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผล
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั
ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
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ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุด
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ
ต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญ
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำย
เรื่ องเหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำว
ต่อสำธำรณะหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2564
7

บริษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
9

30.2
10
7
11
12
13
26

2563

2562

2563

2562

173,216,375
244,709,419
140,135,434
8,091,579
44,678,722
7,394,018
40,646,452
658,871,999

45,071,575
141,493,342
189,115,089
16,339,225
66,941,755
17,512,728
57,315,861
533,789,575

4,476,979
66,774,783
10,008,661
8,308,513
1,268,428
5,244,200
96,081,564

1,796,355
419,443,473
128,582,303
9,016,168
3,361,698
5,568,493
567,768,490

66,851,459
652,402,787
2,040,791,362
529,015,998
364,288,660
93,866,817
3,747,217,083
4,406,089,082

39,607,007
882,569
712,971,761
2,282,813,234
592,853,734
300,533,705
79,324,735
4,008,986,745
4,542,776,320

31,000
3,545,293,155
602,272,627
7,197,797
9,240,918
13,869,637
27,294,132
4,205,199,266
4,301,280,830

912,668
3,225,225,288
623,500,000
21,705,798
56,454,717
13,237,906
20,495,886
3,961,532,263
4,529,300,753

บริษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
15

2563

2562

2563

2562

155,023,106
497,294,213
124,386,648
215,000,000

185,870,778
358,355,579
72,611,160
-

15,000,000
165,170,882
128,000
-

19,226,996
151,636,370
408,538
-

17
18
19.2
7

199,244,566
227,672,329
15,806,079
628,066
25,087,198
1,460,142,205

300,788,136
21,842,919
386,833
37,533,855
977,389,260

672,400
5,556,151
186,527,433

632,895
48,514,400
13,591,697
234,010,896

17
18
19.2
26
20

1,502,679,418
8,829,684
3,679,004
78,095,124
1,593,283,230
3,053,425,435

1,233,075,755
212,180,000
16,219,267
5,834,091
86,394,755
1,553,703,868
2,531,093,128

303,084
28,253,207
28,556,291
215,083,724

975,484
42,436,881
43,412,365
277,423,261

16

บริษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น (2562: 4,862,999,975 หุ้น)
มูลค่าหุ ้นละ 0.1 บาท

2563

2562

2563

2562

21

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

347,105,404

486,299,998

347,105,404

486,299,998

347,105,404
3,633,007,963
(152,365,167)

347,105,404
3,633,007,963
(152,365,167)

347,105,404
3,633,007,963
-

347,105,404
3,633,007,963
-

51,970,000
(2,527,111,272)
56,719
1,352,663,647
4,406,089,082

51,970,000
(1,865,882,536)
(2,152,472)
2,011,683,192
4,542,776,320

51,970,000
54,113,739
4,086,197,106
4,301,280,830

51,970,000
219,794,125
4,251,877,492
4,529,300,753

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

หมายเหตุ

2563

2562

23
7, 10
7

1,644,650,706
47,633,604
1,692,284,310

2,150,389,052
33,363,948
2,183,753,000

136,144,392
6,999,738
109,039,954
252,184,084

190,676,165
185,560,904
376,237,069

1,729,152,234
163,323,988
342,076,809
9,782,039
37,334,777
2,281,669,847
(589,385,537)
(282,687)
194,515
(120,323,198)
(709,796,907)
48,302,858
(661,494,049)

1,963,107,585
281,760,405
493,693,125
(40,640)
5,250,905
2,743,771,380
(560,018,380)
807,594
589,970
(110,417,646)
(669,038,462)
52,849,774
(616,188,688)

108,417,804
2,753,043
145,430,764
12,196,797
174,807,747
7,456,552
451,062,707
(198,878,623)
36,198,690
(4,251,086)
(166,931,019)
(1,453,269)
(168,384,288)

189,557,687
10,474,894
233,906,955
(1,382,984)
73,600,000
506,156,552
(129,919,483)
18,697,674
(2,878,510)
(114,100,319)
130,359
(113,969,960)

2,209,191

(2,568,902)

-

-

265,313
2,474,504

(10,715,056)
(13,283,958)

2,703,902
2,703,902

(4,731,566)
(4,731,566)

(659,019,545)

(629,472,646)

(165,680,386)

(118,701,526)

(0.19)

(0.18)

(0.05)

(0.03)

10
11, 12

24
26

20

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

2562

27

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ าย
ต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตดั จาหน่ าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผล
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

(709,796,907)

(669,038,462)

(166,931,019)

(114,100,319)

79,265,833
1,236,779,376
63,837,737
9,782,039
(1,011,590)
282,687
(2,774,951)
(286)
37,334,777
(5,607,738)
34,290,140
(194,515)
120,323,198

97,295,648
1,145,611,907
81,503,301
(40,640)
850,660
(807,594)
1,836,899
5,250,905
(5,968,307)
21,930,184
(589,970)
110,417,646

8,019,321
7,030,390
12,196,797
174,807,747
(6,999,738)
(1,334,959)
(17,303)
7,456,552
(127,585)
(354,191)
(36,198,690)
4,251,086

12,766,810
15,800,220
(1,382,984)
73,600,000
(212,739)
(3,939,517)
13,793,889
(18,697,674)
2,878,510

862,509,800

788,252,177

1,798,408

(19,493,804)

(64,046,614)
9,259,235
9,206,255
16,669,408
119,121

109,900,937
(661,406)
20,927,597
25,908,866
2,341,745

363,618,181
2,076,185
324,293
132,921

(35,769,432)
1,807,828
(2,123,245)
(339,444)

(179,025,929)
39,328,831
694,020,107
(48,299,038)
38,534,917
(42,324,458)
641,931,528

63,189,784
20,640,702
1,030,500,402
(68,277,583)
69,822,934
1,032,045,753

37,374,865
(8,316,084)
397,008,769
(8,308,513)
(11,125,581)
377,574,675

35,840,482
1,571,030
(18,506,585)
(9,016,168)
24,168,574
(3,354,179)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยลดลง
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนทุนจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้ อและจ่ายชาระเจ้าหนี้คา่ ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อและจ่ายชาระเจ้าหนี้คา่ ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายค่าธรรมเนี ยมในการกูย้ มื เงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายชาระเงินต้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

194,515
599,882
1,059,020
(28,303,472)
(59,966,611)
(672,331,924)
21,503,802
(737,244,788)

589,970
24,029,872
(1,039,520)
(74,975)
(45,411,889)
(990,333,621)
1,943,723
(1,010,296,440)

95,725,348
6,999,738
57,000,000
881,668
(625,000,000)
55,052,723
(561,722)
(1,590,596)
3,438,515
40,981,308
(367,073,018)

17,766,810
1,382,984
(4,250,000)
211,793
(862,168)
(2,601,839)
(4,681,633)
260,597
7,226,544

(102,877,652)
(30,847,672)
215,000,000
250,000,000
(7,000,000)
(76,078,408)
(26,938,084)
(9,315)
221,248,869
2,209,191
128,144,800
45,071,575
173,216,375

(95,404,597)
(35,986,008)
200,000,000
(109,597,251)
(24,642,120)
60,072
(5,133)
(65,575,037)
(2,568,902)
(46,394,626)
91,466,201
45,071,575

(1,452,498)
(4,226,996)
(2,132,224)
(9,315)
(7,821,033)
2,680,624
1,796,355
4,476,979

(1,537,775)
(8,758,775)
(562,271)
60,072
(5,133)
(10,803,882)
(6,931,517)
8,727,872
1,796,355

541,490
359,522,538

17,287,642
19,086,957

222,683
-

22,308
-

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
347,102,966
2,438
347,105,404
347,105,404
347,105,404

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
3,632,950,329
57,634
3,633,007,963
3,633,007,963
3,633,007,963

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

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
51,970,000
(1,238,978,792)
(616,188,688)
(10,715,056)
(626,903,744)
51,970,000
(1,865,882,536)
51,970,000
51,970,000

(1,865,882,536)
(661,494,049)
265,313
(661,228,736)
(2,527,111,272)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่า
รวม
งบการเงินที่เป็ น
องค์ประกอบอื่น
เงินตราต่างประเทศ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
416,430
416,430
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,152,472)
(2,152,472)
(2,152,472)
2,209,191
2,209,191
56,719

(2,152,472)
2,209,191
2,209,191
56,719

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2,641,095,766
(616,188,688)
(13,283,958)
(629,472,646)
60,072
2,011,683,192
2,011,683,192
(661,494,049)
2,474,504
(659,019,545)
1,352,663,647

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
347,102,966
2,438
347,105,404

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
3,632,950,329
57,634
3,633,007,963

347,105,404
347,105,404

3,633,007,963
3,633,007,963

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
51,970,000
338,495,651
(113,969,960)
(4,731,566)
(118,701,526)
51,970,000
219,794,125
51,970,000
51,970,000

219,794,125
(168,384,288)
2,703,902
(165,680,386)
54,113,739

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4,370,518,946
(113,969,960)
(4,731,566)
(118,701,526)
60,072
4,251,877,492
4,251,877,492
(168,384,288)
2,703,902
(165,680,386)
4,086,197,106

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยได้จดทะเบียนเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์ตำมมติของที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 10
สิ ง หำคม 2563 จำกเดิ ม “บริ ษ ทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)” เป็ น “บริ ษ ทั โมโน เน็ ก ซ์ จำกัด
(มหำชน)” เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม 2563
เมื่ อวันที่ 29 มิ ถุ นำยน 2563 บริ ษ ทั ฯ ได้จดทะเบี ย นแก้ไ ขที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ย นกับ กระทรวงพำณิ ชย์
เป็ นอยูท่ ี่เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

1.2

ก)

ธุ รกิจสื่ อ ประกอบด้วย ทีวี ออนไลน์ และวีดีโอสตรี มมิ่งแบบบอกรับสมำชิก

ข)

ธุ รกิจให้บริ กำรข้อมูลและควำมบันเทิง ประกอบด้วย ภำพยนตร์ บันเทิง กำรพำณิ ชย์ และกำรจัดสรร
ข้อมูล

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบ
ต่อกิ จกรรมทำงธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดัง กล่ ำ วและปรั บ แผนงำนกำรดำเนิ นธุ รกิ จเพื่ อให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์ ปั จจุ บ นั และได้ป ระเมิน
ผลกระทบทำงกำรเงิ น เกี่ ย วกับ มู ล ค่ ำ ของสิ น ทรั พ ย์ ประมำณกำรหนี้ สิ น และหนี้ สิ น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในกรณี ต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิช ำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้ จ ัด ท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ย (รวมเรี ย กว่ ำ
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีรำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่
จำกัด”)
บริ ษทั โมโน ช้อปปิ้ ง จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โมโน ทรำเวล
จำกัด”)
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิต จำหน่ำย และบริ กำรข้อมูลสำระบันเทิง
และหนังสื อทัว่ ไป รวมทั้งให้บริ กำรออกแบบ
และจัดทำธุรกิจออนไลน์
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสิ นค้ำแบบครบวงจร
ในรู ปแบบออนไลน์และทีวี รวมถึงผลิต
และให้บริ กำรข้อมูล
ให้บริ กำรพื้นที่ ผลิต รับจ้ำงผลิตรำยกำร
สื่ อโทรทัศน์และสื่ ออื่น ๆ รวมทั้งให้บริ กำร
ข้อมูลสำระบันเทิง
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
ผลิต รับจ้ำงผลิต และให้บริ กำรซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software
และ Digital Content
บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จำกัด**
ผลิต จำหน่ำยและบริ กำรข้อมูลสำระบันเทิง
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวกับควำมบันเทิงผ่ำนสื่ อทุกประเภท
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จำกัด***
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรสถำนีวทิ ยุกระจำยเสี ยง
รวมทั้งให้บริ กำรจัดกิจกรรม
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด* ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรสถำนีวทิ ยุกระจำยเสี ยง
บริ ษทั โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด** ให้บริ กำรนักแสดง ศิลปิ น และข้อมูลสำระบันเทิง
ผ่ำนสื่ อทุกประเภท
บริ ษทั ที โมเมนต์ จำกัด**
ผลิต รับจ้ำงผลิต และจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
รวมถึงให้บริ กำรข้อมูลสำระบันเทิง
บริ ษทั โมโน เพลย์ จำกัด*
ให้บริ กำรซอฟต์แวร์เกมประเภทต่ำง ๆ
เพื่อควำมบันเทิงผ่ำนช่องทำงบนโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100
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ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โมโน แอสโทร จำกัด*

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรพยำกรณ์ผำ่ นช่องทำงต่ำง ๆ
จำกนักพยำกรณ์และนักโหรำศำสตร์
ให้บริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ

PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน
ไซเบ้อร์ จำกัด ร้อยละ 1)**
Mono Technology Hong Kong
ให้บริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิง
Limited**
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
บริ ษทั โมโน สตรี มมิ่ง จำกัด
ผลิต รับจ้ำงผลิต และจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จำกัด”)
รำยกำรโทรทัศน์ รวมถึงให้บริ กำร
ข้อมูลสำระบันเทิง
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริ ษทั โมโน สปอร์ต
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด*
กับกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท รวมถึงจัดกำร
ทีมกีฬำหรื อสโมสรกีฬำ
บริ ษทั โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรโทรทัศน์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
อินโดนีเซีย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
99

99

ฮ่องกง

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

* เลิกกิจกำรและเสร็ จกำรชำระบัญชีแล้ว
** เลิกกิจกำรและอยูร่ ะหว่ำงชำระบัญชี
*** มีมติให้เลิกกิจกำร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ย่อยสำมแห่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์
จำกเดิม “บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จำกัด” “บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด” และ “บริ ษทั โมโน ทรำเวล
จำกัด” เป็ น “บริ ษทั โมโน สตรี มมิ่ง จำกัด” “บริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด” และ “บริ ษทั โมโน ช้อปปิ้ ง
จำกัด” ตำมลำดับ
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เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โมโน มิวสิ ค จำกัด, บริ ษทั โมโน
เรดิ โอ บรอดคำซท์ จำกัด, บริ ษทั โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด, บริ ษทั ที โมเมนต์ จำกัด, บริ ษทั
โมโน เพลย์ จำกัด, บริ ษทั โมโน แอสโทร จำกัด และบริ ษทั โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จ ำกัด ได้อ นุ ม ัติ ใ ห้ มี ก ำรเลิ ก กิ จ กำรของบริ ษ ัท ย่อ ย โดยบริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ กำร
กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วในวันเดียวกัน ต่อมำบริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด, บริ ษทั โมโน
เพลย์ จำกัด, บริ ษทั โมโน แอสโทร จำกัด และบริ ษทั โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
ได้จ ดทะเบี ย นเสร็ จ กำรช ำระบัญ ชี ก ับ กระทรวงพำณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2563 และ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 Mono Technology Hong Kong Limited ก็ได้จดทะเบียนเลิ กกิ จกำร
แล้วเช่ นกันตำมมติของที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยในวันเดี ยวกัน นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 13
สิ งหำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้เลิกกิจกำรของบริ ษทั โมโน เรดิโอ จำกัด
กำรเลิ ก กิ จ กำรของบริ ษ ัท ย่อ ยเหล่ ำ นี้ ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ำ งเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำน
ของกลุ่มบริ ษทั แต่อย่ำงใด

2.3

ข)

กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุ น และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

กลุ่มบริ ษทั นำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั
มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำท
โดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน ส่ ว นรำยได้แ ละค่ ำ ใช้จ่ ำ ยแปลงค่ ำ
เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยรำยเดื อน ผลต่ำงซึ่ งเกิ ดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำว
ได้ แ สดงไว้เ ป็ นรำยกำร “ผลต่ ำ งจำกกำรแปลงค่ ำ งบกำรเงิ น ที่ เ ป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ”
ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่มและรำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว

บริ ษทั ฯ จัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ ำ งปี กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อหลั ง วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อ ปฏิ บ ัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำ วได้รับกำรปรั บ ปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ำ เที ย ม
กับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ ำ งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชั ด เจน
เกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ งบกำรเงิ น
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่ำ งไรก็ ต ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ใหม่ ซึ่ งได้มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
หลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำนจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นกำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสั ญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร หลักกำรเกี่ ยวกับวิธี ก ำร
คำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น
และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
และกำรตี ค วำมมำตรฐำนบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง มำตรฐำนฉบับ นี้ ไ ด้ก ำหนดหลัก กำรของกำรรั บ รู ้ รำยกำร
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูล ของสัญญำเช่ ำ และกำหนดให้ผูเ้ ช่ ำรับรู ้ สินทรัพย์
และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้น
มีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำกำรเงิน
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลื อก
เพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี ในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี ดัง กล่ ำ วได้ ป ระกำศลงในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำเมื่ อ วัน ที่ 22 เมษำยน 2563
และมี ผ ลบัง คับ ใช้ ส ำหรั บ กำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษัท ที่ มี ร อบระยะเวลำรำยงำนสิ้ น สุ ด
ภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็ นข้ อ มู ล ในกำรประมำณกำร
ควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีที่จะเกิ ดขึ้นในอนำคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้
รอกำรตัดบัญชี
- เลื อกที่ จะไม่ นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นข้อบ่ ง ชี้ ข องกำรด้อยค่ ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิ จ ำรณำเป็ นเหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ผ ลท ำให้ เ กิ ด ภำระผู ก พัน
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีตในกำรประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั อยู่ระหว่ำ งกำรประเมิ นผลกระทบของเรื่ องดัง กล่ ำ วต่ องบกำรเงิ น และจะพิ จำรณำบันทึ ก
ผลกระทบต่องบกำรเงินภำยหลังสิ้ นสุ ดมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวดังกล่ำว
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3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ ำ เที ย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ำ งประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ

4.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่ ม เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิ ในระหว่ำงปี
ปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
กำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยกำรบัญ ชี ดัง กล่ ำ วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563
แต่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบ
จำกมำตรฐำน
กำรรำยงำน
31 ธันวำคม ทำงกำรเงิน
2562
ฉบับที่ 16

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

1 มกรำคม
2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบ
จำกมำตรฐำน
กำรรำยงำน
31 ธันวำคม ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม
2562
ฉบับที่ 16
2563

713

10

723

22

2

24

22

5

27

1

1

2

16

5

21

1

1

2
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กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
ที่ เ หลื อ อยู่ คิ ด ลดด้ ว ยอั ต รำดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ยื ม ส่ วนเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษั ท ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563
สำหรั บสัญญำเช่ ำที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชี เดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริ กำรที่เปิ ดเผย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
หัก: สิ ทธิ เลือกในกำรยกเลิกอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: สัญญำที่พิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำและสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - พื้นที่ในอำคำร
เพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ประกอบด้วย
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )

662
(18)
(9)
(624)
(1)

42
(2)
(9)
(28)
(1)

10
38
48

2
2
4

27

2

21
48

2
4

6

6
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5.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1

กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รำยได้ค่ำโฆษณำและค่ำบริ กำรรับ รู ้ เป็ นรำยได้ตลอดช่ วงเวลำที่ ให้บริ กำรตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ซึ่ งค ำนวณโดยกำรเปรี ย บเที ย บกำรให้ บ ริ ก ำรที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ว จนถึ ง วัน สิ้ น งวดกับ งำนบริ ก ำรทั้ง หมด
ตำมสัญญำ
รำยได้จ ำกกำรให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ที่ คิ ด ค่ ำ ธรรมเนี ย มเป็ นจ ำนวนคงที่ ซึ่ งผู ้ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ม่ ส ำมำรถเรี ย กคื น ได้
และผูใ้ ห้สิทธิ ไม่มีขอ้ ผูกพันภำยหลังกำรให้ใช้สิทธิ ถือเป็ นรำยได้ท้ งั จำนวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ได้
ตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจกำรควบคุ มในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ
เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่จะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหัก
ประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รำยได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ - รำยได้
ค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลู กหนี้ กำรค้ำเมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ที่จะได้รับชำระ
โดยปรำศจำกเงื่อนไข
จำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้แก่ลูกค้ำ
แสดงไว้เป็ น “หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ - รำยได้รับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรำยได้
เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น
รายได้ ทางการเงิน
รำยได้ทำงกำรเงิ นคือรำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ซึ่ งถือเป็ นรำยได้
ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ วดั มู ลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ ง และรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
รายได้ เงินปั นผล
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น
ที่ มี ส ภำพคล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ ง ก ำหนดจ่ ำ ยคื น ภำยในระยะเวลำไม่ เ กิ น สำมเดื อ นนั บ จำกวัน ที่ ไ ด้ ม ำ
และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
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5.3

สิ นค้ ำคงเหลือ
ของที่ระลึกแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด
จะต่ำกว่ำ
หนังสื อแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
โดยสิ นค้ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื นแสดงมู ลค่ ำตำมรำคำทุ นเดิ ม (ตำมวิธี ถ ัวเฉลี่ ย ) หัก ด้วยต้นทุ นที่ ค ำดว่ำ
จะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสิ นค้ำ รวมถึงกำรลดลงที่อำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของสิ นค้ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

5.4

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน หักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)

เมื่ อมี กำรจำหน่ ำยเงิ นลงทุ น ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมู ลค่ำตำมบัญชี ของเงิ นลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.5

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น หัก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสม
และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและสิ นทรัพย์เช่ำ
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

อำยุกำรให้ประโยชน์
40 ปี
20 ปี
10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น โดยไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรั บที่ ดิน
และสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้ห รื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุ น
จำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรั พย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
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5.6

ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุ นกำรกู้ยืมของเงิ นกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่ อสร้ ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้ อมใช้หรื อขำยได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุ นของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรั พย์น้ นั
จะอยู่ ใ นสภำพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ต ำมที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น กำรกู้ยื ม อื่ น ถื อ เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในงวด
ที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น

5.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ และค่ ำตัดจำหน่ ำย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
ตำมรำคำทุน โดยต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่วดั มูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยชำระ ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยชำระกับมูลค่ำเทียบเท่ำเงิ นสดบันทึก
เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นตำมระยะเวลำกำรชำระค่ำธรรมเนี ยมกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่
ต้นทุ นกำรได้รับ ใบอนุ ญำตให้ใ ช้ค ลื่ นควำมถี่ น้ ันเริ่ ม ตัดจำหน่ ำ ยเป็ นค่ ำ ตัดจำหน่ ำ ยในส่ วนของก ำไร
หรื อขำดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริ กำรในเชิงพำณิ ชย์
ภำยหลังกำรรับรู ้ รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ ม บริ ษัท ตัด จ ำหน่ ำ ยสิ นทรั พ ย์ ไ ม่ มี ต ัว ตนและต้ น ทุ น กำรได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ควำมถี่
ซึ่ งมีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมี ระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์น้ นั
และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั
จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของสิ นทรั พย์ไม่มี ตวั ตนดังกล่ ำวทุ ก สิ้ นปี
เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
ต้นทุนเว็บไซต์
ลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ
ลิขสิ ทธิ์ อื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
ตำมอำยุสัญญำ
5, 10 ปี
5, 10 ปี หรื อตำมอำยุสัญญำ
3, 5, 10 ปี หรื อตำมอำยุสัญญำ
5, 10, 20 ปี หรื อตำมอำยุสัญญำ
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5.8

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มกลุ่มบริ ษทั
หรื อถู ก กลุ่ ม บริ ษ ทั ควบคุ ม ไม่ ว่ำ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้ก ำรควบคุ ม เดี ยวกัน
กับกลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั

5.9

สั ญญำเช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำสำหรับสัญญำเช่ ำทุกสัญญำ ณ วันที่
สิ นทรัพย์ที่เช่ำพร้อมใช้งำน (วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล) ยกเว้นสัญญำเช่ำที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือน หรื อสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ำ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และปรับปรุ ง
ด้วยกำรวัดมู ลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ (ถ้ำมี ) รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงิ นของหนี้ สินตำมสั ญญำเช่ ำจำกกำรวัดมู ลค่ำเริ่ ม แรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรก และจำนวนเงิ น
ที่จ่ำยชำระในวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุ สั ญ ญำเช่ ำ หรื อ
อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ โ ดยประมำณของสิ น ทรั พ ย์ห ำกมี ก ำรโอนควำมเป็ นเจ้ำ ของในสิ น ทรั พ ย์ ที่ เช่ ำ
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำ ดังนี้
พื้นที่ในอำคำร
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
5 ปี
5 ปี
5 ปี

สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำ
เช่ ำ คิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของสัญญำเช่ ำหรื ออัตรำดอกเบี้ ยกำรกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ ม บริ ษ ทั
หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำ และลดลงจำกกำรจ่ ำ ยช ำระหนี้ สิ นตำมสั ญ ญำเช่ ำ และจะถู ก วัด มู ล ค่ ำ ใหม่ เ มื่ อ มี
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ ำ อุ ปกรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ ได้โ อนไปให้แก่ ผู เ้ ช่ ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น สัญญำเช่ำกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญ ญำเช่ ำ พื้ น ที่ ใ นอำคำรและอุ ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำ ของส่ ว นใหญ่
ไม่ ไ ด้โอนไปให้แก่ ผูเ้ ช่ ำ ถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำ ดำเนิ นงำน จำนวนเงิ นที่ จ่ำ ยตำมสั ญญำเช่ ำ ดำเนิ นงำนรั บ รู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ัท ฯ แสดงงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรเป็ นสกุ ล เงิ น บำท ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ฯ รำยกำรต่ ำ ง ๆ ของแต่ ล ะกิ จ กำรที่ ร วมอยู่ใ นงบกำรเงิ น รวมวัด มู ล ค่ ำ
ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เ ป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
หำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำเมื่ อมูลค่ำที่ คำดว่ำ
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใด
จะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จ่ ำ ยสมทบให้ เ ป็ นรำยเดื อ น สิ น ทรั พ ย์ข องกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ได้แ ยกออก
จำกสิ นทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ทั เงิ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ ำ ยสมทบกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ บันทึ ก เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำย
ในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ภำระส ำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ต้องจ่ ำ ยให้ แก่ พ นัก งำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ ม บริ ษ ทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิดลด
แต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้น ทุ น บริ ก ำรในอดี ต จะถู ก รั บ รู ้ ท้ งั จ ำนวนในก ำไรหรื อ ขำดทุ น ทัน ที ที่ มี ก ำรแก้ไ ขโครงกำรหรื อ ลด
ขนำดโครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ ในอดี ต
ได้เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำ งแน่ นอนว่ำ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะเสี ยทรั พ ยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตำมจ ำนวนที่ ค ำดว่ำ จะจ่ ำ ยให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนจัด เก็ บ ภำษี ข องรั ฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนกับ ฐำนภำษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุ นทำงภำษี
ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ใ นจำนวนเท่ ำ ที่ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะมี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรั บลดมู ล ค่ำ ตำมบัญชี ดังกล่ ำ ว หำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่ ม บริ ษทั จะไม่ มี
กำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.15 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรทำรำยกำร
ยกเว้นลูกหนี้กำรค้ำที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดว้ ยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้ และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง และต้องมี กำรประเมิน กำรด้อยค่ ำ ผลก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร
กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน กลุ่มบริ ษทั
จะตัดรำยกำรสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ออกจำกบัญชี เมื่ อสิ ท ธิ ที่ จะได้รับ กระแสเงิ นสดของสิ นทรั พ ย์น้ ัน
ได้สิ้นสุ ดลง หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสด ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
หรื อกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร
และจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่ แท้จริ ง ซึ่ ง ค ำนึ ง ถึ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มหรื อต้นทุ นที่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอัต รำดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง นั้น ด้ว ย
ผลกำไรและขำดทุ นที่เกิ ดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ นและกำรตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของต้นทุนทำงกำรเงิน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ นเมื่ อมีกำรปฏิบตั ิตำม กำรยกเลิก
หรื อกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว
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สิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นจะนำมำหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
เมื่อกิ จกำรมี สิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจำนวนเงิ นที่รับรู ้ และมี ควำมตั้งใจที่ จะชำระ
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อจะรับสิ นทรัพย์พร้อมชำระหนี้สิน
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั พิ จำรณำควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ตและกำรผิดสั ญญำจำกกำรค้ำ งช ำระกำรจ่ ำ ยเงิ นตำมสั ญ ญำ
และข้อ มู ล ภำยในหรื อ ข้อ มู ล ภำยนอกอื่ น และรั บ รู ้ ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น
ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น โดยค ำนวณจำกผลต่ ำงของกระแสเงิ นสดที่ จะครบกำหนดช ำระตำมสั ญ ญำ
กับ กระแสเงิ น สดทั้ง หมดที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท คำดว่ำ จะได้รั บ ช ำระ และคิ ด ลดด้ว ยอัต รำดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง
โดยประมำณของสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ณ วัน ที่ ไ ด้ม ำ อย่ำ งไรก็ ต ำมกลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้ วิ ธี ก ำรอย่ำ งง่ ำ ย
ในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไป
ในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลู ก หนี้ ก ำรค้ำและลู กหนี้ อื่นแสดงมู ล ค่ำ ตำมจำนวนมู ลค่ ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับ กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ กค่ ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำกลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
5.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม หมำยถึ ง รำคำที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ จำกกำรขำยสิ น ทรั พ ย์ห รื อเป็ นรำคำที่ จ ะต้อ งจ่ ำ ย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มู ล ค่ ำ กลุ่ ม บริ ษ ทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ ำ ด้ว ยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น
ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณ
มู ลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูล
ที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข ้ อ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ ข องสิ นทรั พ ย์ ห รื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ ำ จะเป็ นข้ อ มู ล ทำงตรง
หรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ถื อ อยู่ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนที่ มี ก ำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่ง
ผลกระทบต่ อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่ อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญ
มีดงั นี้
รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
การระบุภาระทีต่ ้ องปฏิบัติ
ในกำรระบุ ภำระที่ ต้องปฏิ บ ตั ิ ใ นกำรส่ ง มอบสิ นค้ำ หรื อบริ ก ำรให้ แก่ ลู ก ค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
แต่ละรำยกำรถือเป็ นภำระที่แยกจำกกันหรื อไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบันทึกสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละรำยกำร
แยกจำกกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวสำมำรถแยกจำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่นในสัญญำ และลูกค้ำ
ได้รับประโยชน์จำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้น ซึ่ งกิจกำรจะปั นส่ วนรำยได้จำกสัญญำให้กบั สิ นค้ำหรื อบริ กำร
แต่ละรำยกำรโดยอ้ำงอิงกับรำคำขำยแบบเอกเทศ
การกาหนดจังหวะเวลาของการรั บรู้รายได้
ในกำรก ำหนดจัง หวะเวลำของกำรรั บ รู ้ รำยได้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จในกำรพิ จำรณำว่ำ
ภำระที่ ต้องปฏิ บตั ิ เสร็ จสิ้ นตลอดช่ วงเวลำหนึ่ ง หรื อเสร็ จสิ้ น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ทั้ง นี้ กำรประเมิ นว่ำ
ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลำจะพิจำรณำจำกกำรได้รับและใช้ประโยชน์ของลูกค้ำ ลักษณะ
ของสิ นทรั พย์ที่เกิ ดขึ้ นจำกกำรปฏิ บตั ิ งำนรวมถึ งสิ ทธิ ของกิ จกำรในกำรรั บชำระสำหรั บกำรปฏิ บตั ิงำน
ที่ เสร็ จสิ้ นถึ ง ปั จจุ บ นั นอกจำกนั้นในกำรค ำนวณรำยได้ที่ รับ รู ้ ตลอดช่ วงเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรวัด ระดับ ขั้น ควำมส ำเร็ จ ของงำนเพื่ อ ให้ ส ะท้อ นถึ ง ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของกิ จ กำร
ตำมภำระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ให้เสร็ จสิ้ น และในกรณี ที่ กิจกำรจะรับรู ้ รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ หำร
ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อใด
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ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำและสิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจำกสั ญญำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลู กหนี้ กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจำก
สัญญำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง และสภำวะเศรษฐกิจ
ที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ข องกลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ตที่ ค ล้ำ ยคลึ ง กัน เป็ นต้น ทั้ง นี้ ข ้อมู ล ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอก
ถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
ค่ ำเสื่ อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยของที่ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของสิ นทรัพย์
และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมิ นมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ดงั กล่ำว ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับที่ ดิน อำคำร
และอุ ปกรณ์ ต้นทุ นกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่ น ซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั
ได้บนั ทึกไว้ในงบกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด
ซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจำนวนเงิ นที่ กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์
หั ก ด้ว ยต้น ทุ น ในกำรจ ำหน่ ำ ย โดยอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ กี่ ย วกับ ธุ ร กรรมกำรขำยที่ มี ผ ลผู ก พัน
สำหรับสิ นทรัพย์ที่คล้ำยคลึ งกัน ซึ่ งผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถ
ต่ อ รองรำคำกัน ได้อ ย่ ำ งเป็ นอิ ส ระ โดยได้เ ข้ำ ท ำรำยกำรในลัก ษณะของผู ท้ ี่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อ งกัน
หรื ออ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่สำมำรถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุนส่ วนเพิม่ ในกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ จำกกำรใช้ สิ นทรั พ ย์ กลุ่ ม บริ ษัท ใช้ แ บบจ ำลองกำรคิ ด ลดกระแสเงิ น สด
โดยกำรประมำณกำรกระแสเงิ น สดในอนำคตที่ กิ จ กำรคำดว่ ำ จะได้รั บ จำกสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ งใช้ข้อ มู ล
งบประมำณในช่ วง 5 ปี ข้ำงหน้ำ และไม่รวมถึ งกำรปรั บ โครงสร้ ำ งใด ๆ ที่ กิจกำรยังไม่ได้มีผ ลผูก พัน
หรื อกำรลงทุ นในอนำคตที่ ส ำคัญซึ่ ง จะท ำให้สิ นทรั พ ย์น้ ันดี ข้ ึ น และค ำนวณคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ ำ ปั จจุ บ นั
โดยใช้อ ัต รำคิ ด ลดก่ อ นภำษี ที่ ส ะท้อ นถึ ง กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งในสภำพตลำดปั จ จุ บ ัน ของเงิ น สด
ตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ทั้งนี้ อตั รำคิดลดที่ใช้
ในแบบจำลองดังกล่ำว กระแสเงินสดรับในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้ และอัตรำกำรเติบโตที่ใช้ในกำรคำนวณนี้
มีผลกระทบต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน สมมติฐำนสำคัญที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.7
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
กลุ่ ม บริ ษัท ควรรั บ รู ้ จ ำนวนสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัด บัญ ชี เ ป็ นจ ำนวนเท่ ำ ใด โดยพิ จ ำรณำ
ถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำ งบริ ษ ทั ในกลุ่ มและบุ ค คลหรื อกิ จกำร
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รำยได้เงินปันผล
รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้อื่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ค่ำเช่ำและบริ กำรพื้นที่ในอำคำร
อื่น ๆ
ต้นทุนส่ วนแบ่งรำยได้ค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
ค่ำเช่ำและบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รำยได้อื่น
ต้นทุนขำยและให้บริ กำร
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รำยได้อื่น
ต้นทุนขำยและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและบริ กำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

6
7
36

5
19

รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี

-

-

99
6
3
86
3
3

143
26
6
82
1
2
2

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี

1
2

4
2
3

-

-

รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน

250
8
17
25
5
2

51
12
60
8
13

36
3
15
3
-

6
3
36
7
-

รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรื อรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่มและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม*
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม*
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมรำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม*
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำและเงินประกัน - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีค้ ่ ำซื้อสินทรัพย์ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)

135
135

2
15
17

3
35
38

21
3
24

12
12

1
11
12

1
1

109
109

-

1
1

23
23

377
377

7

7

6

6

1
1

12
12

69
69

43
43

22
22

58
58

63
17
80

22
45
67

7
7

13
13

3
1
4

3
1
4

9

-

-

-
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

รำยได้ รับล่ วงหน้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
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-

-

* เลิกกิจกำรและเสร็ จกำรชำระบัญชีแล้วในระหว่ำงปี

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้ำงและกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
PT Mono Technology Indonesia
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จำกัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด
บริ ษทั โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับ
จำกบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
38
122
20
12
8
5
430
635
(12)
623

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
48
48
(12)

ลดลง
ระหว่ำงปี
(38)
(6)
(8)
(5)
(57)
-

36

(57)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
122
14
12
478
626
(24)
602

บริ ษทั ฯ มี เงิ นให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั ย่อยในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ น ซึ่ งไม่มีหลักประกัน มี กำหนดชำระดอกเบี้ ย
เป็ นรำยไตรมำสในอัตรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงิ นต้นจำนวน 444 ล้ำน
บำท ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2568 และจำนวน 122 ล้ำนบำท ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2568 (2562: เมื่อทวงถำม)
อย่ ำ งไรก็ ต ำมดอกเบี้ ย จนถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ำยน 2567 ของเงิ น ต้น จ ำนวน 430 ล้ำ นบำท มี ก ำหนดช ำระ
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2567
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กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ค่ำ เผื่อผลขำดทุ นด้ำ นเครดิ ตที่ คำดว่ำ จะเกิ ดขึ้ นของเงิ นให้กู้ยืม และดอกเบี้ ย
ค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
12
12
24

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯ เข้ำทำข้อตกลงหักกลบลบหนี้กบั Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหักกลบ
เงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินจำนวน 1.6 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ กับเงินคืนทุนจำกกำรลดทุน เงินกูย้ มื ดังกล่ำว
ไม่ มี ห ลัก ประกัน และคิ ด ดอกเบี้ ย ในอัต รำร้ อ ยละ 6 (2562: ร้ อ ยละ 3) ต่ อ ปี โดยมี ก ำหนดช ำระคื น
ภำยในหนึ่งปี
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
34
47
13
19
47
66

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
25
30
10
14
35
44

ภำระค้ ำประกันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ภำระจำกกำรค้ ำ ประกันให้แก่ กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันตำมที่ ก ล่ ำ วไว้ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงินรวมข้อ 30.2 ก
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
135
17
38
24
115
108
6
16
1
23
377
4
24
2
254
150
67
419
(9)
(8)
245
142
67
419

ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้
อำยุหนี้คำ้ งชำระ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่ เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ประมำณกำรรับคืน
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
23

5

3

3

92
20
135

10
2
17

35
38

5
3
3
10
24

65

66

5

14

38
2
1
29
135
(20)
(9)
106
241

36
5
8
21
136
(28)
(8)
100
117

1
6
6
44

2
16
16
40
23

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
8
10
(9)
9

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำคำทุน
2563

2562

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
สิ นค้ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

2
6

12
1
7

รวม

8
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งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(4)
-

(4)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
2
8
1
6
7
8
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ในระหว่ำงปี บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีกำรกลับรำยกำรปรั บลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อเป็ นจำนวน 1 ล้ำนบำท
โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (2562: บันทึกกำรปรับลดรำคำทุน
ของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจำนวน 1 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย)
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
บริ ษทั โมโน ช้อปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จำกัด
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จำกัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จำกัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด
บริ ษทั โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั ที โมเมนต์ จำกัด
บริ ษทั โมโน เพลย์ จำกัด
บริ ษทั โมโน แอสโทร จำกัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Hong Kong Limited
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
รำคำทุน
2563
2562
2563
2562
1,227
982
1,147
902
20
20
9
9
8
8
8
8
2,330
1,950
2,330
1,950
27
27
123
123
20
20
100
100
8
8
25
25
29
115
66
115
12
12
5
5
4
4
4
4
31
107
32
107
3,843
3,360
(298)
(135)
3,545
3,225

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯ ได้รับเงินปั นผลจำนวน 7 ล้ำนบำท จำกบริ ษทั ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด
10.1 ในเดือนสิ งหำคม 2563 บริ ษทั ฯ ชำระทุนจดทะเบียนในบริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด (“โมโน โปรดักชัน่ ”)
ตำมมติของที่ประชุ มคณะกรรมกำรของโมโน โปรดักชัน่ เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2563 ที่เรี ยกชำระค่ำหุ ้น
เพิ่มจำนวน 70 ล้ำนบำท (รวมเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว) และชำระเงิ นค่ำหุ ้นเพิ่มทุนในโมโน โปรดักชัน่
จำนวน 310 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของโมโน โปรดักชัน่ เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม
2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิ ม 2,020 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 20.2 ล้ำนหุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท)
เป็ น 2,330 ล้ำ นบำท (หุ ้นสำมัญ 23.3 ล้ำนหุ ้น มู ล ค่ ำ ที่ ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท) โดยโมโน โปรดัก ชั่น
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2563 กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ทำให้
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
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10.2 เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม 2563 โมโน โปรดักชัน่ ชำระเงิ นค่ำหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
(“โมโน บรอดคำซท์”) จำนวน 300 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของโมโน บรอดคำซท์
เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,400 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 140 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 10 บำท) เป็ น 1,700 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 170 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) โมโน บรอดคำซท์
ได้จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นกับ กระทรวงพำณิ ช ย์แล้วเมื่ อวันที่ 27 สิ งหำคม 2563 โดยกำรเพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ ำ ว
ไม่ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
10.3 ในระหว่ำงปี บริ ษทั ทีโมเมนต์ จำกัด ลดจำนวนหุน้ สำมัญ 1.5 ล้ำนหุน้ ตำมมติอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียน
จำนวน 150 ล้ำนบำท ของที่ ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 จำกเดิ ม
200 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 2 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) เป็ น 50 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 0.5 ล้ำนหุน้
มู ล ค่ ำ ที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) ท ำให้ทุ นเรี ย กชำระแล้วลดลง 86.25 ล้ำนบำท จำกเดิ ม 115 ล้ำนบำท
(หุน้ สำมัญ 2 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ชำระแล้วร้อยละ 57.5) เป็ น 28.75 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ
0.5 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท ชำระแล้วร้อยละ 57.5) โดยกำรลดจำนวนหุน้ เพื่อล้ำงผลขำดทุน
สะสมจำนวน 37 ล้ำนบำท และคืนเงินลดทุนให้แก่บริ ษทั ฯ จำนวน 49 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยจดทะเบียน
ลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563
นอกจำกนี้ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 2.2 ก) ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯ ได้รับเงิน
คืนทุนจำกบริ ษทั โมโน เรดิ โอ บรอดคำซท์ จำกัด บริ ษทั โมโน เพลย์ จำกัด และบริ ษทั โมโน แอสโทร
จำกัด เป็ นจำนวนเงินรวม 6 ล้ำนบำท
10.4 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 บริ ษทั ฯ ชำระเงิ นค่ำหุ ้นเพิ่มทุ นในบริ ษทั โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด (“โมโน
ไซเบ้อร์ ”) จำนวน 245 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของโมโน ไซเบ้อร์ เมื่อวันที่ 26
พฤศจิ ก ำยน 2563 จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 982 ล้ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ 9,820,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้
หุ ้ น ละ 100 บำท) เป็ น 1,227 ล้ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ 12,270,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 100 บำท)
โมโน ไซเบ้อร์ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำวไม่ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
10.5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โมโน ไซเบ้อร์ ชำระเงิ นค่ำหุ ้นเพิ่มทุ นในบริ ษทั โมโน สตรี มมิ่ ง จำกัด
(“โมโน สตรี ม มิ่ ง ”) จำนวน 245 ล้ำ นบำท ตำมมติ ของที่ ประชุ มวิส ำมัญผูถ้ ื อ หุ ้นของโมโน สตรี ม มิ่ ง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 871 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 8,710,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ ้ น ละ 100 บำท) เป็ น 1,116 ล้ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ 11,160,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 100 บำท)
โมโน สตรี มมิ่ง ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำวไม่ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
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10.6 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 2.2 ก) และข้อ 7 เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ
เข้ำทำข้อตกลงหักกลบลบหนี้ กบั Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหักกลบเงิ นกูย้ ืมกับเงิ นคืน
ทุนจำกกำรลดทุนเรี ยกชำระแล้ว คิดเป็ นเงินจำนวน 75 ล้ำนบำท
10.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยมีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุน
ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวน 334 ล้ำนบำท (2562: 302 ล้ำนบำท) โดยในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั
มีกำรปรับแผนงำนกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั รวมถึงกำรยุติ
กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยบำงแห่ ง บริ ษทั ฯ ได้ประเมินมูลค่ำที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จำกมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมำณกำรกระแสเงิ นสด
ในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ ซึ่ งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่ได้รับอนุ มตั ิจำกฝ่ ำยบริ หำร
โดยมีขอ้ สมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำคิดลด แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ และ
พบว่ำ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี จำนวนรวม 175 ล้ำนบำท
(2562: 73 ล้ำ นบำท) บริ ษ ทั ฯ จึ ง บันทึ ก ค่ ำ เผื่อกำรด้อยค่ ำ ของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยจ ำนวนดัง กล่ ำ ว
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี ปั จจุบนั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
พิจำรณำแล้วเชื่อว่ำ ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ข้อ สมมติ ฐ ำนที่ ส ำคัญ ในกำรค ำนวณมู ล ค่ ำ จำกกำรใช้สิ น ทรั พ ย์ป ระกอบด้ว ยอัต รำคิ ด ลดและอัต รำ
กำรเติ บ โตของรำยได้ โดยฝ่ ำยบริ ห ำรก ำหนดอยู่ที่ ร้ อ ยละ 7.30 ถึ ง 8.41 และร้ อ ยละ 2 ถึ ง 97 (2562:
ร้อยละ 8.52 ถึง 10.17 และร้อยละ 0 ถึง 55) ตำมลำดับ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำ กำรเปลี่ ยนแปลง
ที่ อำจเกิ ดขึ้ นของข้อสมมติ ฐำนที่ สำคัญในกำรก ำหนดมู ลค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื นจะไม่ ส่งผลให้มูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
11.

ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม
2563
2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 19.1)
รวม

613,639
38,764
652,403

712,972
712,972

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
5,689
1,509
7,198

21,706
21,706
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สำหรับปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำร
อุปกรณ์
ที่ดินและ ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง อำคำรและ และเครื่ องใช้ คอมพิวเตอร์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์เช่ำ สำนักงำน และอุปกรณ์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2562
โอนไปสิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 19.1)
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
โอนไปสิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 19.1)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวำคม 2563

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

259
259

386
1
(3)
7
391

259
39
(4)
2
296

304
11
(4)
311

28
10
(2)
36

6
21
(9)
18

1,242
82
(13)
1,311

259

7
(71)
42
369

(29)
11
(21)
1
258

(23)
4
(57)
235

(7)
(17)
12

25
(43)
-

(59)
47
(166)
1,133

4
2

84
25

178
39

230
30

14
1

-

510
97

6

(1)
108

(3)
214

(4)
256

(1)
14

-

(9)
598

1

24

(6)
23

(7)
14

(2)
2

-

(15)
64

7

(51)
81

(13)
218

(52)
211

(11)
6

-

(127)
520

-

19
(19)
-

-

-

-

-

19
(19)
-

28

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำร
อุปกรณ์
ที่ดินและ ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง อำคำรและ และเครื่ องใช้ คอมพิวเตอร์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์เช่ำ สำนักงำน และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562

253

283

82

55

22

18

713

31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

252

288

40

24

9

-

613

2562 (จำนวน 71 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

97

2563 (จำนวน 53 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

64
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง และเครื่ องใช้
สิ นทรัพย์เช่ำ สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2562
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 19.1)
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รวม

36
36
(36)
-

31
(1)
1
31
(5)
26

112
3
(1)
114
(2)
1
(28)
85

7
(1)
6
(6)
-

186
3
(3)
1
187
(2)
1
(75)
111

24
4
28
2
(30)
-

28
1
(1)
28
1
(5)
24

99
8
(2)
105
4
(27)
82

5
(1)
4
(4)
-

156
13
(4)
165
7
(66)
106

29

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง และเครื่ องใช้
สิ นทรัพย์เช่ำ สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รวม

ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

7
(7)
-

-

-

-

7
(7)
-

31 ธันวำคม 2562

8

3

9

2

22

31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

-

2

3

-

5

2562 (จำนวน 2 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

13

2563 (จำนวน 1 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

7

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ก่ อนหัก ค่ ำ เสื่ อมรำคำสะสมของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วมี จำนวนเงิ น 296 ล้ำนบำท (2562:
321 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 94 ล้ำนบำท (2562: 113 ล้ำนบำท))
บริ ษทั ย่อยได้นำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวน 545 ล้ำนบำท (2562: 520 ล้ำนบำท)
ไปค้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร โดยมีวงเงินค้ ำประกันจำนวน 519 ล้ำนบำท
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12.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

ลิขสิ ทธิ์
เว็บไซต์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2563

ลิขสิ ทธิ์
ภำพยนตร์
เพลง และ
วีดีโอ

ลิขสิ ทธิ์อื่น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงินจ่ำย
ล่วงหน้ำ
และงำน
ระหว่ำงผลิต

รวม

83
83
83

2,630
3
(838)
1,035
2,830
25
(1,024)
1,050
2,881

423
63
(4)
139
621
2
(20)
56
659

89
2
3
94
2
(24)
1
73

733
793
(1)
(1,178)
347
984
(1)
(1,107)
223

3,958
861
(843)
(1)
3,975
1,013
(1,069)
3,919

47
7

1,106
1,048

149
77

51
14

-

1,353
1,146

54
2

(838)
1,316
1,142

(4)
222
85

65
8

-

(842)
1,657
1,237

56

(1,009)
1,449

(13)
294

(23)
50

-

(1,045)
1,849

13
13
11
24

12
1
13
(13)
-

4
2
6
5
(7)
4

1
1

3
3
1
(4)
-

32
3
35
18
(24)
29

31

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ลิขสิ ทธิ์
ภำพยนตร์
เพลง และ
วีดีโอ

16
3

ลิขสิ ทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิ ทธิ์อื่น

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงินจ่ำย
ล่วงหน้ำ
และงำน
ระหว่ำงผลิต

1,501

393

29

344

2,283

1,432

361

22

223

2,041

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

2562 (จำนวน 1,142 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,146

2563 (จำนวน 1,220 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

1,237
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำพยนตร์ เพลง
โปรแกรม
และงำน
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์
และวีดีโอ
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงผลิต
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอน
31 ธันวำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

รวม

11
11
(11)
-

75
6
81
(81)
-

24
1
25
1
(5)
1
22

3
5
(7)
1
1
(1)
(1)
-

113
6
(1)
118
2
(98)
22

5
2
7
(7)
-

16
12
28
4
(32)
-

12
3
15
3
(5)
13

-

33
17
50
7
(44)
13
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำพยนตร์ เพลง
โปรแกรม
และงำน
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์
และวีดีโอ
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงผลิต
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563

รวม

1
1
(1)
-

11
11
(11)
-

-

1
(1)
-

12
12
1
(13)
-

3

42

10

1

56

-

-

9

-

9

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2562 (จำนวน 13 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

17

2563 (จำนวน 4 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

7

13.

ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
บริ ษทั โมโน บรอดคำซท์ จำกัด (“โมโน บรอดคำซท์”) เป็ นผูช้ นะกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
เพื่ อ ให้ บ ริ กำรโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อลประเภทบริ กำรทำงธุ ร กิ จ ระดับ ชำติ ในหมวดหมู่ ท ั่ว ไป
แบบควำมคมชั ด ปกติ (“ใบอนุ ญ ำต”) จำกคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์
และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (“กสทช.”) ใบอนุ ญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุ ญำต
(วันที่ 25 เมษำยน 2557) โมโน บรอดคำซท์จะต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำตจำนวน 2,250 ล้ำนบำท
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแยกชำระดังนี้
1)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุ ญำตในส่ วนของรำคำขั้นต่ำจำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งชำระ 4 งวด ตำมเงื่อนไข
ที่ กสทช. ก ำหนด ภำยใน 3 ปี นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญำต (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โมโน
บรอดคำซท์ มี ต้นทุ นกำรได้รับใบอนุ ญำตในส่ วนของรำคำขั้นต่ ำ ค้ำ งจ่ ำ ยจำนวน 19 ล้ำนบำท
(2562: 19 ล้ำนบำท))

2)

ค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญำตในส่ วนที่ เกิ นกว่ำ รำคำขั้นต่ ำ จำนวน 1,870 ล้ำ นบำท แบ่ ง ช ำระ 6 งวด
ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภำยใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุ ญำต (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
โมโน บรอดคำซท์ มี ต้ น ทุ น กำรได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตในส่ วนที่ เ กิ น กว่ ำ รำคำขั้ น ต่ ำ ค้ ำ งจ่ ำ ย
จำนวน 187 ล้ำนบำท (2562: 187 ล้ำนบำท))
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โมโน บรอดคำซท์ ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุ ญำต ค่ำธรรมเนียมอื่น และนำส่ งเงินรำยปี เข้ำกองทุนวิจยั
และพัฒ นำกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมเพื่ อ ประโยชน์ ส ำธำรณะ
ตำมประกำศ กสทช.
เพื่ อ เป็ นกำรปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ ใบอนุ ญ ำต เมื่ อ วัน ที่ 17 มกรำคม 2557 โมโน บรอดคำซท์
ได้เข้ำ ท ำสัญญำเช่ ำ ใช้บริ ก ำรโครงข่ำ ยโทรทัศ น์ป ระเภทที่ ใช้คลื่ นควำมถี่ ภำคพื้ นดิ นในระบบดิ จิตอล
กับสถำนี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่ งสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลผ่ำนบริ กำรโครงข่ำย
ของ ททบ. ตั้ง แต่ วนั ที่ 17 มกรำคม 2557 ถึ งวันที่ 31 พฤษภำคม 2571 โดยโมโน บรอดคำซท์ต้องจ่ำย
ค่ำใช้บริ กำรโครงข่ำยเป็ นรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ เรื่ อง มำตรกำรแก้ไขปั ญหำ
กำรประกอบกิ จ กำรโทรทัศ น์ แ ละกิ จ กำรโทรคมนำคม ให้ ผู ้รั บ ใบอนุ ญ ำตเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรโทรทัศ น์
ภำคพื้นดิ นในระบบดิ จิตอลได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำตที่ตอ้ งชำระงวดสุ ดท้ำยของรำคำขั้นต่ ำ
และสองงวดสุ ดท้ำยของรำคำที่เกิ นกว่ำรำคำขั้นต่ ำ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว โมโน บรอดคำซท์ได้ปรับปรุ ง
มูลค่ำตำมบัญชี ของต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตและมูลค่ำของต้นทุ นกำรได้รับใบอนุ ญำตค้ำงจ่ำยลดลง
เป็ นจำนวนเงิน 654 ล้ำนบำท เพื่อสะท้อนมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่กิจกำรต้องชำระในอนำคต
ตำมเงื่อนไขใหม่
นอกจำกนี้ ตำมที่ ไ ด้มี ค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ดัง กล่ ำ ว ให้ ผู ้รั บ ใบอนุ ญ ำตช ำระ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ เหลื อให้ค รบถ้วนภำยใน 120 วัน นับ แต่ วนั ที่ ค ำสั่ ง นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ต่ อมำเมื่ อวันที่ 17
มิถุนำยน 2562 โมโน บรอดคำซท์ได้รับหนังสื อจำกสำนักงำน กสทช. แจ้งให้โมโน บรอดคำซท์จ่ำยชำระ
เงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือภำยในวันที่ 8 สิ งหำคม 2562 โดยหำกไม่ชำระภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ชำระ
ดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะต้องไม่เกิ นวันที่ 23 พฤษภำคม 2564 ปั จจุบนั โมโน บรอดคำซท์
ยังไม่ได้จ่ำยชำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือดังกล่ำว
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กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ตน้ ทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตและบัญชี ตน้ ทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตและดอกเบี้ย
ค้ำงจ่ำยสำหรับปี มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำย / ค่ำตัดจำหน่ำยดอกเบี้ยและดอกเบี้ยจ่ำยสำหรับปี
หัก:
กำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีของต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำต
และมูลค่ำของต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตค้ำงจ่ำยเนื่องจำกกำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำย / ค่ำตัดจำหน่ำยดอกเบี้ยและดอกเบี้ยจ่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ต้นทุนกำรได้รับ
ใบอนุญำตและ
ต้นทุนกำรได้รับ ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ใบอนุญำต
(หมำยเหตุ 18)
1,328
851
(81)
15

(654)
593
(64)
529

(654)
212
16
228

มูลค่ำตำมบัญชีของต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตแสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,278
1,278
(749)
(685)
529
593
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14.

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำร
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรของกลุ่มบริ ษทั มีอตั รำดอกเบี้ ยอ้ำงอิ งอัตรำดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีข้ นั ต่ำและอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ ตำมลำดับ และค้ ำประกันโดยกลุ่มบริ ษทั

15.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
16.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1
12
16
61
22
58
44
89
7
13
52
89
9
346
497

36
358

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
69
43
2
19
80
67
5
12
4
4
5
7
165

152

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลื อ นี้ คื อ เงิ น กู้ยืม จำกบุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ยในรู ป ตัว๋ สั ญ ญำใช้เ งิ น ซึ่ งไม่ มี
หลักประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ตำมที่ระบุในสัญญำ โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
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17.

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
เงินกู้
1

2

3

4

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ
(MLR)
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ
(MLR)
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ
(MLR)
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ
(MLR)

กำรชำระคืน
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 36 งวด
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2565
ถึงวันที่ 20 มิถุนำยน 2568
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 23 งวด
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2565
ถึงวันที่ 7 พฤษภำคม 2567
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 36 งวด
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎำคม 2564
ถึงวันที่ 20 มิถุนำยน 2567
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 24 งวด
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหำคม 2564
ถึงวันที่ 3 กรกฎำคม 2566

รวม
หัก: ค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้ มื เงินรอกำรตัดจำหน่ำย
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2563

2562

116

134

192

200

1,150

1,200

250
1,708
(6)
1,702
(199)
1,503

1,534
1,534
(301)
1,233

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรสำหรับปี มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: กูเ้ พิม่
หัก: จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้ มื เงิน
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้
บวก: ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้ มื เงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
1,534
250
(7)
(76)
1
1,702
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เงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงและบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์
ของบริ ษ ทั ย่อย และกำรโอนสิ ท ธิ ก ำรรั บ เงิ นรำยได้ค่ ำ บริ ก ำรพื้ นที่ ท้ งั หมดผ่ำ นบัญชี เงิ นฝำกดัง กล่ ำ ว
และค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ
สั ญ ญำเงิ น กู้ดัง กล่ ำ วได้ร ะบุ ข ้อ ปฏิ บ ัติ แ ละข้อ ก ำหนดบำงประกำร เช่ น กำรรั ก ษำอัต รำส่ ว นหนี้ สิ น
ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
กำรรักษำสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นปั จจุบนั และกำรเพิ่มทุนของโมโน บรอดคำซท์ จำนวน 300 ล้ำน
บำท ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเรี ยบร้อยแล้วตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.2
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับอนุมตั ิกำรขอผ่อนปรนกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ จำกผูใ้ ห้กูแ้ ล้ว
18.

ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่และดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่คำ้ งจ่ำย
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
206
206
22
6
228
212
(228)
-

212

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยมีกำหนดชำระภำยในวันที่ 23 พฤษภำคม
2564 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13
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19.

สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ในฐำนะผูเ้ ช่ำทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำ
ระหว่ำง 1-4 ปี

19.1 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 11)
ซื้อเพิม่
ยกเลิก
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 11)
ยกเลิก
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563

พื้นที่
ในอำคำร
10

อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน
-

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
-

ยำนพำหนะ
-

2
(7)
(3)
2

23
2
(6)
19

16
3
(5)
14

5
(1)
4

รวม
10
44
7
(7)
(15)
39

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พื้นที่
คอมพิวเตอร์
ในอำคำร
และอุปกรณ์
รวม
2
2
2
2
(1)
(1)
(1)
(1)
2
2

39

19.2 หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
26
40
(1)
(2)
25
38
(16)
(22)
9

16

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1
2
1
2
(1)
(1)
-

1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ
ร้อยละ 6 (เฉพำะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 6) ต่อปี
19.3 ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
15
1
2
1
1

19.4 อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี 2563 จำนวน 54 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ:
15 ล้ำนบำท) ซึ่ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
จำนวน 11 ล้ำนบำท (2019: 29 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: ไม่มี (2019: 2 ล้ำนบำท))
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20.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จ ำนวนเงิ น ส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนัก งำนซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งำนเมื่ อ ออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีตและผลขำดทุนที่เกิดขึ้น
จำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
โอนย้ำยพนักงำนระหว่ำงบริ ษทั ในกลุ่ม
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
86
52

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
42
22

9
2

10
3

4
1

3
1

28

29

6

15

15
(15)
(42)
(5)
78

1
5
6
(20)
86

5
(8)
(11)
(11)
28

1
2
3
(10)
5
42

ในปี 2562 กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก หนี้ สิ นส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนัก งำนเพิ่ ม ขึ้ น 18 ล้ำนบำท
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 8 ล้ำนบำท) จำกกำรกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่ม เติ มตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี 2562
กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยในหนึ่ งปี ข้ำงหน้ำ (2562:
2 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 16 ปี (2562: 17 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.90
3.25
5.25
5.25

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ ำนที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ของมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 50 เบซิสพอยท์
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์
ลดลง 100 เบซิสพอยท์
21.

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(6)
8

(6)
7

(2)
3

(3)
4

14
(12)

15
(13)

5
(4)

8
(7)

ทุนเรื อนหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครั้งสุ ดท้ำย
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

จำนวน
หุ้นสำมัญ
(มูลค่ำหุ ้นละ
0.1 บำท)
(หุ้น)
3,471,029,658

ทุน
ออกจำหน่ ำย
และชำระ
ส่วนเกินมูลค่ำ
เต็มมูลค่ำแล้ว
หุ้นสำมัญ
(บำท)
(บำท)
347,102,966 3,632,950,329

วันที่จดทะเบียน
กับกระทรวง
พำณิ ชย์

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

24,380
3,471,054,038

2,438
347,105,404

57,634 22 ตุลำคม 2562
3,633,007,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,471,054,038

347,105,404

3,633,007,963
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เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2563 ของบริ ษทั ฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน
จำนวน 139 ล้ำนบำท จำก 486,299,998 บำท (หุน้ สำมัญ 4,862,999,975 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.1 บำท)
เป็ น 347,105,404 บำท (หุน้ สำมัญ 3,471,054,038 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.1 บำท) โดยกำรตัดหุน้ สำมัญ
ที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยจำนวน 1,391,945,937 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับ
กำรใช้สิ ท ธิ ตำมใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษ ทั ฯ (MONO-W1) ซึ่ ง ครบก ำหนดอำยุ
ในวันที่ 17 ตุ ล ำคม 2562 บริ ษ ทั ฯ ได้จดทะเบี ย นลดทุ นดัง กล่ ำ วกับ กระทรวงพำณิ ช ย์แล้วเมื่ อวันที่ 20
สิ งหำคม 2563
22.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุ นสะสมยกมำ (ถ้ำ มี ) จนกว่ำ ทุ นส ำรองนี้ จะมี จำนวนไม่ น้อยกว่ำ ร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย น
ส ำรองตำมกฎหมำยดัง กล่ ำ วไม่ สำมำรถนำไปจ่ ำ ยเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุ บนั บริ ษ ทั ฯ ได้จดั สรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

23.

รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ประเภทของสิ นค้ ำหรื อบริกำร
บริ กำรโฆษณำ
บริ กำรสมัครสมำชิกรับข้อมูลข่ำวสำรและบันเทิง
บริ กำรข้อมูล
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

24.

1,215
241
189
1,645

1,784
136
230
2,150

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
41
53
42
136

80
97
14
191

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินจำกสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำต
ให้ใช้คลื่นควำมถี่คำ้ งจ่ำย
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
103
92
2
3
15
120

15
110

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
4
3
4

3
43

25.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ต้นทุนกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำโฆษณำและส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำสำธำรณู ปโภค
26.

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
63
139
23
58
15
29
2
9
15
34

งบกำรเงินรวม
2563
2562
355
547
3
9
1,380
1,243
156
269
150
76

ภำษีเงินได้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย ตัดจ่ำย
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

2
15

1
1

2

-

(65)
(48)

(55)
(53)

(1)
1

-

จำนวนภำษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สรุ ปได้
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

-

(2)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1

(1)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงขำดทุนทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้มีดงั นี้

ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย ตัดจ่ำย
ขำดทุนทำงภำษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และขำดทุนทำงภำษีที่รับรู ้ในอดีต
ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ก่อนที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีในระหว่ำงปี
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกี่ยวข้องกับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(หมำยเหตุ 13)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรหรื อขำดทุน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(710)
(669)
(167)
(114)
20
(142)
15

20
(134)
1

20
(33)
2

20
(23)
-

(3)

(3)

(1)

-

(144)
(93)

23
40

-

-

1
(3)

(3)

-

-

322

34

34

23

(1)

-

(1)

-

(48)

(11)
(53)

1

-

อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ คือ ร้อยละ 16.5
ถึง 25 (2562: ร้อยละ 16.5 ถึง 25)
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
โดยได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร:
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

7
144
12
198
-

4
161
11
119
-

361

295

364
(3)
361

301
(6)
295

2
(17)
2
79
-

12
138
4
(96)
(1)

66

57

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

6
8

14

(1)
6
8

1
-

1
-

1

1

13
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี รำยกำรผลแตกต่ ำ งชั่วครำวที่ ใ ช้หัก ภำษี และขำดทุ น ทำงภำษี
ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ จ ำนวน 866 ล้ำ นบำท (2562: 996 ล้ำ นบำท) (เฉพำะของบริ ษ ัท ฯ: 93 ล้ำ นบำท (2562:
124 ล้ำนบำท)) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ กลุ่มบริ ษทั อำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและผลขำดทุน
ทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 805 ล้ำนบำท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์
ภำยในปี 2568
27.

ขำดทุนต่ อหุ้น
ขำดทุ น ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุ น ส ำหรั บ ปี ที่ เ ป็ นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ (ไม่ ร วม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ ว ยผลรวมของจ ำนวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ ้ น สำมัญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ ำ งปี
กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯ อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วันต้นปี
ขำดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

ขำดทุนส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ล้ำนบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำนหุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

งบกำรเงินรวม
2563
2562
(661)
(616)
3,471
3,471
(0.19)
(0.18)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(168)
(114)
3,471
3,471
(0.05)
(0.03)

เนื่ อ งจำกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ มี ผ ลท ำให้ ข ำดทุ น ต่ อ หุ ้ น ส ำหรั บ ปี ลดลง (ปรั บ เพิ่ ม )
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่แสดงกำไรต่อหุ น้ ปรับลด
28.

กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พขึ้ นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่ มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ ำยสมทบเข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อน
ในอัตรำร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน
ของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 12 ล้ำนบำท
(2562: 19 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 4 ล้ำนบำท (2562: 6 ล้ำนบำท))

47

29.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ สอดคล้ อ งกับ รำยงำนภำยในที่ ผู ้มี อ ำนำจตัด สิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรั พยำกร
ให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจหลักในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรำยได้ กำไรจำกกำรดำเนินงำน
และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลรำยได้และกำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ธุรกิจสื่ อ
2563
2562
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
รำยได้ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี

ธุรกิจ
ให้บริ กำรข้อมูล
และควำมบันเทิง
2563
2562

1,456
1,456

1,919
1,919

189
145
334

231
675
906

149

495

(234)

(308)

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
2563
2562
(145)
(145)

(675)
(675)

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,645
1,645

2,150
2,150

(85)

187

48
(163)

34
(282)

(389)

(499)

(120)
48
(661)

1
(110)
53
(616)

กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใหญ่จำนวน 1 รำย ซึ่ งมำจำกธุ รกิ จสื่ อ (2562: 2 รำย ซึ่ งมำจำกธุ รกิ จสื่ อ
และธุ รกิจให้บริ กำรข้อมูลและควำมบันเทิง)
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30.

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

30.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 708 ล้ำนบำท (2562:
660 ล้ำนบำท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์
30.2 กำรคำ้ ประกัน
ก)

บริ ษ ัท ฯ ค้ ำ ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จำกธนำคำรให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ย (ไม่ ร วม
กำรค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกันตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 30.2 ค)
เป็ นจำนวนรวม 2,153 ล้ำนบำท (2562: 1,775 ล้ำนบำท)

ข)

บริ ษ ัท ย่อ ยค้ ำ ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จำกธนำคำรให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ ในวงเงิ น
35 ล้ำนบำท (2562: 35 ล้ำนบำท)

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริ ษทั
เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน 235 ล้ำนบำท และ 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
(2562: 237 ล้ำนบำท และ 6 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 3 ล้ำนบำท (2562: 3 ล้ำนบำท))
หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกลุ่มบริ ษทั และเงินฝำกออมทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั

30.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำบริ กำรที่ จะต้องจ่ำยชำระในอนำคต
จำนวน 190 ล้ำนบำท อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี
31.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

31.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ สำคัญของกลุ่ มบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร ลู กหนี้ กำรค้ำ
และลูกหนี้ อื่น รำยได้คำ้ งรับ เงินให้กูย้ ืม เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยง
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงิน
สู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กลุ่ มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุ มกำรให้สิ นเชื่ ออย่ำงเหมำะสม
จึงไม่คำดว่ำจะเกิ ดผลขำดทุนทำงกำรเงิ นที่มีสำระสำคัญ นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมยอดคงค้ำง
ของลูกหนี้ กำรค้ำและเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ำ
รำยใหญ่จำนวนน้อยรำย และอยูใ่ นกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ทำให้กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัว
ของลูกหนี้
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำ
จำกอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ ถึงกำหนดชำระสำหรั บกลุ่ มลู กค้ำที่มีรูปแบบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต
ที่คล้ำยคลึงกัน หรื อจำกประมำณกำรกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่ สำคัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ นให้กู้ยืม และเงิ นกู้ยืม สิ นทรั พ ย์
และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมี อตั รำดอกเบี้ ยคงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
กำรที่อตั รำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ที่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดเพิ่มขึ้นหรื อลดลงร้อยละ 0.25
โดยใช้สมมติฐำนว่ำ จำนวนเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของกลุ่มบริ ษทั และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
ตลอดหนึ่ งปี มีผลทำให้กำไรก่อนภำษีสำหรับปี ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงหรื อเพิ่มขึ้น 4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทั้งนี้ขอ้ มูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำและบริ กำร
และกู้ยืม หรื อให้กู้ยืม เงิ นเป็ นเงิ นตรำต่ ำ งประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะทำสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ ำงประเทศ
ล่วงหน้ำเป็ นครั้งครำว ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน
2563
2562
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
จัต
11
4
5
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
6
6

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.0228
0.0203
31.2937
30.1540

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน
2563
2562
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
11
4
5
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.0228
0.0203

สกุลเงิน

จัต

กำรที่ อตั รำแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ นเหรี ย ญสหรั ฐฯ เพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลงร้ อยละ 5 โดยก ำหนดให้ตวั แปรอื่ น
ทั้งหมดคงที่ มีผลต่อมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทำให้กำไร
ก่ อนภำษี ข องกลุ่ ม บริ ษ ทั ลดลงหรื อเพิ่ ม ขึ้ น 1 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษ ทั ฯ: 1 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ ทั้ง นี้
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงิน
อื่น และข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด
ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื และสัญญำเช่ำ โดยกลุ่ม
บริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอ
ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดือนออกไป
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รำยละเอี ย ดกำรครบก ำหนดช ำระของหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563
ซึ่งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1-5 ปี
รวม
497
497
136
136
307
1,570
1,877
234
18
1,192

10
1,580

234
28
2,772

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 หนี้ สินทำงกำรเงิ นของกลุ่ มบริ ษ ทั จำนวน 235 ล้ำนบำท มี กำหนดชำระคื น
เมื่อทวงถำม และหนี้สินทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ จำนวน 181 ล้ำนบำท มีกำหนดชำระคืนภำยในหนึ่งปี
31.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั รำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
32.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี อตั รำส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ำ กับ 2.27 :1 (2562: 1.26:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯ
เท่ำกับ 0.05:1 (2562: 0.07:1)

33.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
34.7 ล้ำนบำท จำก 347,105,404 บำท (หุ ้นสำมัญ 3,471,054,038 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท) เป็ น
381,805,404 บำท (หุ ้นสำมัญ 3,818,054,038 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท) โดยกำรออกและจัดสรร
หุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น 347 ล้ำ นหุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.1 บำท แบบมอบอ ำนำจทั่วไป
(General Mandate) เพื่ อ เสนอขำยต่ อ บุ ค คลในวงจ ำกัด (Private Placement) โดยผู ล้ งทุ น จะต้อ งไม่ เป็ น
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

34.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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