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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำน 
และกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
และเฉพำะของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ  
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก 
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัทั้งในธุรกิจส่ือและให้บริกำรขอ้มูล ท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้
และใหบ้ริกำรท่ีหลำกหลำยและเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
และขยำยขอบเขตกำรทดสอบส ำหรับกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้รำยได ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยสินคำ้และบริกำรท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกล ้
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้น 
ของรำยกำรขำยสินคำ้และบริกำรตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงรำยกำรบญัชีท่ีท ำผ่ำนใบส ำคญัทัว่ไป 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถี่
จ  ำนวนรวม 2,264 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพยร์วมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม โดยมีรำยละเอียด
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 11 และขอ้ 12 และบริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
และเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัยอ่ยจ ำนวนรวม 4,159 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 94  
ของสินทรัพยร์วมในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินรวมขอ้ 6 และขอ้ 9 ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพบวำ่มีขอ้บ่งช้ีวำ่ สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ  
กำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์ 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจดักำรสินทรัพย ์รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลด 
และสมมติฐำนท่ีส ำคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ำของค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตโดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรท่ีท ำใหไ้ดม้ำซ่ึงตวัเลขดงักล่ำว 

• เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกและภำยในของกลุ่มบริษทั 

• เปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินกำรใช ้
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว 

• พิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
ของกลุ่มบริษทัและของอุตสำหกรรม 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์ำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 

• พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
โดยเฉพำะอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 

• สอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ ำนวน 290 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเก่ียวกบัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 4 และขอ้ 24 ตำมล ำดบั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
จะสำมำรถรับรู้รำยกำรไดเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได ้ซ่ึงในกำรพิจำรณำวำ่กลุ่มบริษทั 
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอำศยัดุลยพินิจ 
ของฝ่ำยบริหำรอยำ่งมำกในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 
ตำมแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและขอ้สมมติ 
ทำงดำ้นเศรษฐกิจท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรดงักล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภำยนอก
และภำยในของกลุ่มบริษทั โดยขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัขอ้มูลและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัรำกำรเติบโต
ของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขั้นตน้โดยตรง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดเ้ปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีต 
กบัก ำไรทำงภำษีท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักล่ำว 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่ำวขำ้งตน้  
และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
โดยเฉพำะอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั  
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียม 
ใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ได้ใหข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น 
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบ 
เพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชี 
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำน 
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวม 
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล 
คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี 
จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
อำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่ 
รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจ 
ของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย 
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน  
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริต 
อำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล  
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล 
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร 
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ 
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั 
ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั  
ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
ของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุ 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ 
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั 
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร 
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำย 
เร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำว 
ต่อสำธำรณะหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำน 
ของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2565 



บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,661,408         173,216,375         14,503,624           4,476,979             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 529,901,038         244,709,419         178,445,414         66,774,783           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรับ 153,333,954         140,135,434         12,516,753           10,008,661           
สินคา้คงเหลือ 8 1,973,443             8,091,579             -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 48,490,792           44,678,722           6,236,049             8,308,513             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,764,723             7,394,018             1,936,366             1,268,428             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,531,315           40,646,452           10,417,854           5,244,200             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 950,656,673         658,871,999         224,056,060         96,081,564           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 28.2 99,761,869           66,851,459           8,500                     31,000                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            4,035,293,155      3,545,293,155      
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            123,800,000         602,272,627         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 602,320,779         652,402,787         5,831,253             7,197,797             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 1,798,256,284      2,040,791,362      7,869,959             9,240,918             
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 12 465,352,681         529,015,998         -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 441,609,504         364,288,660         18,359,246           13,869,637           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 99,534,098           93,866,817           17,314,101           27,294,132           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,506,835,215      3,747,217,083      4,208,476,214      4,205,199,266      
รวมสินทรัพย์ 4,457,491,888      4,406,089,082      4,432,532,274      4,301,280,830      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13 141,853,135         155,023,106         10,000,000           15,000,000           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 903,637,510         497,294,213         248,491,958         165,170,882         
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 73,045,707           124,386,648         128,000                128,000                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15 90,000,000           215,000,000         -                            -                            
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 330,001,920         199,244,566         -                            -                            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12 -                            227,672,329         -                            -                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17.2 7,478,481             15,806,079           299,493                672,400                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,341                     628,066                -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,690,535           25,087,198           11,411,282           5,556,151             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,594,709,629      1,460,142,205      270,330,733         186,527,433         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,373,207,876      1,502,679,418      -                            -                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17.2 3,859,881             8,829,684             -                            303,084                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 -                            3,679,004             -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 87,949,511           78,095,124           31,336,622           28,253,207           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,465,017,268      1,593,283,230      31,336,622           28,556,291           
รวมหนีสิ้น 3,059,726,897      3,053,425,435      301,667,355         215,083,724         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 3,818,054,038 หุ้น (2563: 3,471,054,038 หุ้น)
         มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 381,805,404         347,105,404         381,805,404         347,105,404         

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 347,105,404         347,105,404         347,105,404         347,105,404         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,633,007,963      3,633,007,963      3,633,007,963      3,633,007,963      
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365,167)        (152,365,167)        -                            -                            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 51,970,000           51,970,000           51,970,000           51,970,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (2,481,891,948)     (2,527,111,272)     98,781,552           54,113,739           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (61,261)                 56,719                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,397,764,991      1,352,663,647      4,130,864,919      4,086,197,106      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,457,491,888      4,406,089,082      4,432,532,274      4,301,280,830      

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 21 2,167,716,271   1,644,650,706   193,369,218      136,144,392      
รายไดเ้งินปันผล 6, 9 -                         -                         -                         6,999,738          
รายไดอ่ื้น 6 23,621,152        47,633,604        107,301,219      109,039,954      
รวมรำยได้ 2,191,337,423   1,692,284,310   300,670,437      252,184,084      
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและให้บริการ 1,726,004,413   1,729,152,234   176,349,177      108,417,804      
คา่ใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 97,946,466        163,323,988      1,266,558          2,753,043          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 296,144,598      342,076,809      111,776,235      145,430,764      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 142,079             9,782,039          (9,804,108)         12,196,797        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         -                         174,807,747      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 10, 11 -                         37,334,777        -                         7,456,552          
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,120,237,556   2,281,669,847   279,587,862      451,062,707      
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 71,099,867        (589,385,537)     21,082,575        (198,878,623)     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         (282,687)            -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 265,894             194,515             18,110,210        36,198,690        
ตน้ทุนทางการเงิน 22 (108,172,384)     (120,323,198)     (1,062,165)         (4,251,086)         
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (36,806,623)       (709,796,907)     38,130,620        (166,931,019)     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 82,025,947        48,302,858        6,537,193          (1,453,269)         
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 45,219,324        (661,494,049)     44,667,813        (168,384,288)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (117,980)            2,209,191          -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18 -                         265,313             -                         2,703,902          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (117,980)            2,474,504          -                         2,703,902          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 45,101,344        (659,019,545)     44,667,813        (165,680,386)     

ก ำไรต่อหุ้น 25
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
  ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.01                    (0.19)                  0.01                    (0.05)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (36,806,623)       (709,796,907)     38,130,620        (166,931,019)     
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคา 64,680,350        79,265,833        3,343,932          8,019,321          
   คา่ตดัจ าหน่าย 1,265,548,229   1,236,779,376   1,865,136          7,030,390          
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจ าหน่าย 63,663,317        63,837,737        -                         -                         
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 142,079             9,782,039          (9,804,108)         12,196,797        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) 1,646,254          (1,011,590)         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         174,807,747      
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         (6,999,738)         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         282,687             -                         -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (81,918)              (2,774,951)         67,155               (1,334,959)         
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,724,018)         (286)                   -                         (17,303)              
   ขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,133,808          -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน -                         37,334,777        -                         7,456,552          
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 34,567,700        (5,607,738)         175,943             (127,585)            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,087,307        34,290,140        3,083,414          (354,191)            
   รายไดท้างการเงิน (265,894)            (194,515)            (18,110,210)       (36,198,690)       
   ตน้ทุนทางการเงิน 108,172,384      120,323,198      1,062,165          4,251,086          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,507,762,975   862,509,800      19,814,047        1,798,408          
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (298,619,552)     (64,046,614)       (106,483,817)     363,618,181      
   สินคา้คงเหลือ 4,471,882          9,259,235          -                         -                         
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (1,400,911)         9,206,255          (698,144)            2,076,185          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,884,862)         16,669,408        (5,173,653)         324,293             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,633,542          119,121             6,453,231          132,921             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,571,027        (179,025,929)     83,001,159        37,374,865        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (29,015,438)       39,328,831        5,855,133          (8,316,084)         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,196,518,663   694,020,107      2,767,956          397,008,769      
   จ่ายภาษีเงินได้ (50,027,300)       (48,299,038)       (6,236,049)         (8,308,513)         
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 33,314,780        38,534,917        13,882,895        -                         
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (232,920)            (42,324,458)       -                         (11,125,581)       
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,179,573,223   641,931,528      10,414,802        377,574,675      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 265,894             194,515             58,292,966        95,725,348        
เงินสดรับจากเงินปันผล -                         599,882             -                         6,999,738          
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                         -                         440,300,000      57,000,000        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 22,500               1,059,020          22,500               881,668             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (32,932,910)       (28,303,472)       -                         -                         
เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (490,000,000)     (625,000,000)     
เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         55,052,723        
ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์ (15,817,457)       (59,966,611)       (3,027,776)         (561,722)            
ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (687,361,747)     (672,331,924)     (494,177)            (1,590,596)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,459,902          21,503,802        1,229,113          3,438,515          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,000,000        -                         -                         40,981,308        
เงินสดจ่ายช าระคา่ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)     -                         -                         -                         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (907,363,818)     (737,244,788)     6,322,626          (367,073,018)     
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
จ่ายดอกเบ้ีย (128,522,967)     (102,877,652)     (1,031,959)         (1,452,498)         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (13,169,971)       (30,847,672)       (5,000,000)         (4,226,996)         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (125,000,000)     215,000,000      -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         250,000,000      -                         -                         
จ่ายคา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน -                         (7,000,000)         -                         -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                         (76,078,408)       -                         -                         
จ่ายช าระเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (15,950,621)       (26,938,084)       (675,991)            (2,132,224)         
จ่ายเงินปันผล (2,833)                (9,315)                (2,833)                (9,315)                
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (282,646,392)     221,248,869      (6,710,783)         (7,821,033)         
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (117,980)            2,209,191          -                         -                         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10,554,967)       128,144,800      10,026,645        2,680,624          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 173,216,375      45,071,575        4,476,979          1,796,355          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 162,661,408      173,216,375      14,503,624        4,476,979          

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,047,135          541,490             468,563             222,683             
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 710,032,118      359,522,538      -                         -                         
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่า 2,653,220          10,543,448        -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงคา่ รวม
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 347,105,404          3,633,007,963      (152,365,167)        51,970,000            (1,865,882,536)     (2,152,472)               (2,152,472)               2,011,683,192      
ขาดทุนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             (661,494,049)        -                                -                                (661,494,049)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             265,313                 2,209,191                 2,209,191                 2,474,504              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             (661,228,736)        2,209,191                 2,209,191                 (659,019,545)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 347,105,404          3,633,007,963      (152,365,167)        51,970,000            (2,527,111,272)     56,719                      56,719                      1,352,663,647      

-                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 347,105,404          3,633,007,963      (152,365,167)        51,970,000            (2,527,111,272)     56,719                      56,719                      1,352,663,647      
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             45,219,324            -                                -                                45,219,324            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (117,980)                  (117,980)                  (117,980)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             45,219,324            (117,980)                  (117,980)                  45,101,344            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 347,105,404          3,633,007,963      (152,365,167)        51,970,000            (2,481,891,948)     (61,261)                     (61,261)                     1,397,764,991      

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวม
และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 347,105,404            3,633,007,963         51,970,000              219,794,125            4,251,877,492         
ขาดทุนส าหรับปี -                               -                               -                               (168,384,288)           (168,384,288)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               2,703,902                2,703,902                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               (165,680,386)           (165,680,386)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 347,105,404            3,633,007,963         51,970,000              54,113,739              4,086,197,106         

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 347,105,404            3,633,007,963         51,970,000              54,113,739              4,086,197,106         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               44,667,813              44,667,813              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 347,105,404            3,633,007,963         51,970,000              98,781,552              4,130,864,919         

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี ออนไลน์ และวีดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมำชิก 

ข) ธุรกิจใหบ้ริกำรขอ้มูลและควำมบนัเทิง ประกอบดว้ย ภำพยนตร์ บนัเทิง กำรพำณิชย ์และกำรจดัสรร
ขอ้มูล 

 ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ อยู่ท่ีเลขท่ี 29/9 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั อ ำเภอปำกเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้เศรษฐกิจชะลอตวั และมีผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสิน 
ท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง โดยใชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในกรณีต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบญัชี  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้ เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน 
ฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ  
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีรำยละเอียดของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งขึ้น อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั โมโน ไซเบอ้ร์ จ ำกดั ผลิต จ ำหน่ำย และบริกำรขอ้มูลสำระบนัเทิง 

และหนงัสือทัว่ไป รวมทั้งให้บริกำรออกแบบ
และจดัท ำธุรกิจออนไลน ์

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ชอ้ปป้ิง จ ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้แบบครบวงจร 
ในรูปแบบออนไลน์และทีวี รวมถึงผลิต 
และให้บริกำรขอ้มูล 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั ให้บริกำรพ้ืนท่ี ผลิต รับจำ้งผลิตรำยกำร 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งให้บริกำร
ขอ้มูลสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ ำกดั ผลิต รับจำ้งผลิต และให้บริกำรซอฟตแ์วร์
ประเภท Enterprise Software  
และ Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน มิวสิค จ ำกดั* ผลิต จ ำหน่ำยและบริกำรขอ้มูลสำระบนัเทิง 
รวมถึงกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัควำมบนัเทิงผำ่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ จ ำกดั* ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรสถำนีวิทยกุระจำยเสียง  
รวมทั้งใหบ้ริกำรจดักิจกรรม 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ทำเลนท ์สตูดิโอ จ ำกดั* ให้บริกำรนกัแสดง ศิลปิน และขอ้มูลสำระบนัเทิง
ผำ่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั ที โมเมนต ์จ ำกดั* ผลิต รับจำ้งผลิต และจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
รวมถึงให้บริกำรขอ้มูลสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

PT Mono Technology Indonesia  
(ถือหุ้นโดยบริษทั โมโน  
ไซเบอ้ร์ จ ำกดั ร้อยละ 1)** 

ให้บริกำรขอ้มูลและสำระบนัเทิง 
ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ 

อินโดนีเซีย - 99 

Mono Technology Hong Kong 
Limited* 

ให้บริกำรขอ้มูลและสำระบนัเทิง 
ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั โมโน ไซเบอ้ร์ จ ำกดั 
บริษทั โมโน สตรีมม่ิง จ ำกดั ผลิต รับจำ้งผลิต และจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 

รำยกำรโทรทศัน์ รวมถึงใหบ้ริกำร 
ขอ้มูลสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 
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  จดัตั้งขึ้น อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 
บริษทั โมโน บรอดคำซท ์จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกำรกระจำยเสียง 

และกิจกำรโทรทศัน ์
ไทย 100 100 

* เลิกกิจกำรและอยูร่ะหว่ำงช ำระบญัชี 
** เลิกกิจกำรและเสร็จกำรช ำระบญัชีแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โมโน เรดิโอ จ ำกดั ไดอ้นุมติั 
ให้เลิกกิจกำรบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว 
ในวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 

 กำรเลิกกิจกำรของบริษทัย่อยไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
แต่อยำ่งใด 

ข) กลุ่มบริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) กลุ่มบริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั 
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท 
โดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำ 
เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว 
ได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ”  
ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัในกลุ่มและรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี  
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ  
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชี  
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำว 
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 รำยได้ค่ำโฆษณำและค่ำบริกำรรับรู้เป็นรำยได้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบกำรให้บริกำรท่ีเกิดขึ้ นแล้วจนถึงวนัส้ินงวดกับงำนบริกำรทั้ งหมด 
ตำมสัญญำ 

 รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี ซ่ึงผู ้ใช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได้  
และผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้ผกูพนัภำยหลงักำรใหใ้ชสิ้ทธิถือเป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิได้
ตำมสัญญำ 
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 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจกำรควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหัก
ประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ - รำยได้
คำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระ 
โดยปรำศจำกเง่ือนไข 

 จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้แก่ลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - รำยไดรั้บล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยได้
เม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

 รายได้ทางการเงิน 

 รำยไดท้ำงกำรเงินคือรำยไดด้อกเบ้ียจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซ่ึงถือเป็นรำยได้
ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง และรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 รายได้เงินปันผล 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ น 
ท่ี มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่ เ กินสำมเดือนนับจำกวันท่ีได้มำ   
และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 สินค้ำคงเหลือ 

 ของท่ีระลึกแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ 

 หนงัสือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
โดยสินค้ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม (ตำมวิธีถัวเฉล่ีย) หักด้วยต้นทุนท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ีอำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของสินคำ้ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
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4.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน หกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
 อำคำร 40 ปี 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร 10 ปี 
 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5 ปี 
 ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน
และสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุน 
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น 
ออกจำกบญัชี 
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี
ตำมรำคำทุน โดยตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีวดัมูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระกบัมูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดบนัทึก
เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินตำมระยะเวลำกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี 
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีนั้นเร่ิมตัดจ ำหน่ำยเป็นค่ำตัดจ ำหน่ำยในส่วนของก ำไร 
หรือขำดทุนเม่ือพร้อมท่ีจะใหบ้ริกำรในเชิงพำณิชย ์

 ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี 
ซ่ึงมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงหรือวิธีผลรวมจ ำนวนปีตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่ สินทรัพยน์ั้น
เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
 ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี ตำมอำยสุัญญำ 
 ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 5, 10 ปี 
 ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ 5, 10 ปี หรือตำมอำยสุัญญำ 
 ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 3, 5, 10 ปี หรือตำมอำยสุัญญำ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10, 20 ปี หรือตำมอำยสุัญญำ 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุม ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
กบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
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4.8 สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ ณ วนัท่ี
สินทรัพยท่ี์เช่ำพร้อมใชง้ำน (วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล) ยกเวน้สัญญำเช่ำท่ีมีอำยไุม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญำเช่ำ
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่ำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และปรับปรุง
ด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก และจ ำนวนเงิน 
ท่ีจ่ำยช ำระในวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ หรือ 
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์หำกมีกำรโอนควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์ท่ีเช่ำ 
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 พื้นท่ีในอำคำร ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5 ปี 
 ยำนพำหนะ 5 ปี 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำ
เช่ำ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวัดมูลค่ำใหม่ เ ม่ือมี 
กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ 
ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำ  
ดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำ สินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใด  
จะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออก 
จำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลด 
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป  
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.13 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น  
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี 
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มี  
ก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมบวกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
ยกเวน้ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ดว้ยรำคำของรำยกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้และจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร  
กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษทั
จะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบัญชีเม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ น 
ไดส้ิ้นสุดลง หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด 
หรือกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
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 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
และจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง ซ่ึงค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย  
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทำงกำรเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีกำรปฏิบติัตำม กำรยกเลิก 
หรือกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ 
ดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพยพ์ร้อมช ำระหน้ีสิน 

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและกำรผิดสัญญำจำกกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ  
และข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอ่ืน และรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ น 
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
กับกระแสเงินสดทั้ งหมดท่ีกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับช ำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
โดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีได้มำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย 
ในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 
โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไป
ในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

4.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำย  
เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย  
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูล 
ท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูล อ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรง 
หรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวัด 
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ  
และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั
มีดงัน้ี 

 รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

 ในกำรระบุภำระท่ีต้องปฏิบัติในกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ 
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำวำ่สินคำ้หรือบริกำร
แต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ีแยกจำกกนัหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำร
แยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถแยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสัญญำ และลูกคำ้
ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น ซ่ึงกิจกำรจะปันส่วนรำยไดจ้ำกสัญญำให้กบัสินคำ้หรือบริกำร
แต่ละรำยกำรโดยอำ้งอิงกบัรำคำขำยแบบเอกเทศ 

 การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

 ในกำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ  
ภำระท่ีต้องปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้ งน้ีกำรประเมินว่ำ  
ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำจะพิจำรณำจำกกำรไดรั้บและใชป้ระโยชน์ของลูกคำ้ ลกัษณะ
ของสินทรัพยท่ี์เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบติังำนรวมถึงสิทธิของกิจกำรในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำน 
ท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบัน นอกจำกนั้นในกำรค ำนวณรำยได้ท่ีรับรู้ตลอดช่วงเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรต้องใช ้
ดุลยพินิจในกำรวัดระดับขั้นควำมส ำเร็จของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำนของกิจกำร 
ตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน และในกรณีท่ีกิจกำรจะรับรู้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำร 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
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 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำและสินทรัพย์ท่ีเกดิจำกสัญญำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำก
สัญญำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
จำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้ง และสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้ำท่ีมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีคล้ำยคลึงกัน เป็นต้น  ทั้งน้ีข้อมูลผลขำดทุน 
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอก
ถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของสินทรัพย ์
และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
ในกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยด์ังกล่ำว ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อำคำร  
และอุปกรณ์ ตน้ทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซ่ึงกลุ่มบริษทั 
ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลท่ีมีอยู่เ ก่ียวกับธุรกรรมกำรขำยท่ีมีผลผูกพัน  
ส ำหรับสินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึงกนั ซ่ึงผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน และสำมำรถ
ต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ โดยได้เข้ำท ำรำยกำรในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน  
หรืออำ้งอิงจำกรำคำตลำดท่ีสำมำรถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยน์ั้น 

 ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจ ำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด  
โดยกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์  ซ่ึงใช้ข้อมูล
งบประมำณในช่วง 5 ปีขำ้งหน้ำ และไม่รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงใด ๆ ท่ีกิจกำรยงัไม่ได้มีผลผูกพนั  
หรือกำรลงทุนในอนำคตท่ีส ำคัญซ่ึงจะท ำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
โดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสด 
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่  ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้
ในแบบจ ำลองดงักล่ำว กระแสเงินสดรับในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไว ้และอตัรำกำรเติบโตท่ีใชใ้นกำรค ำนวณน้ี 
มีผลกระทบต่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน สมมติฐำนส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 9.3 
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ  
ท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำ 
กลุ่มบริษัทควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำ  
ถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทัในกลุ่มและบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - - - 6 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดเ้งินปันผล - - - 7 อตัรำตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย - - 18 36 อตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 
รำยไดอ้ื่น      
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร - - 105 99 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำเช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีในอำคำร - - - 6 รำคำตำมสัญญำ 
อื่น ๆ - - - 3 รำคำตำมสัญญำ 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบริกำรจ่ำย - - 165 86 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย - - 2 3 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - - 3 อตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - 1 - - รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขำยและให้บริกำร - 2 - - รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 449 250 163 36 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดอ้ื่น 6 8 - - รำคำตำมสัญญำ 
ตน้ทุนขำยและให้บริกำร 41 17 2 3 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย 2 25 - 15 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น 4 5 2 3 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 2 - - รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

  



 

15 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัในกลุ่มและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - - 3 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 466 135 162 35 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466 135 162 38 

รำยได้ค้ำงรับ – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 9 1 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 5 12 - - 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 12 9 1 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     

บริษทัยอ่ย - - 14 23 

เงินมัดจ ำและเงินประกัน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) - 7 - 6 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 156 69 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 1 1 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 156 69 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 80 63 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 9 22 - 17 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 22 80 80 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - - 3 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 30 7 1 1 

รวมค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 7 1 4 

เจ้ำหนีค่้ำซ้ือสินทรัพย์ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 6 9 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 1 1 - - 
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 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคำ้งและกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัที่ 

 31 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ ำกดั 14 - (10) 4 
PT Mono Technology Indonesia 12 - (12) - 

บริษทั โมโน บรอดคำซท ์จ ำกดั 478 10 (488) - 

รวม 626 10 (510) 126 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (24) (1) 23 (2) 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 
จำกบริษทัยอ่ย - สุทธิ 602 9 (487) 124 

 บริษทัฯ มีเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกัน มีก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย 
เป็นรำยไตรมำสในอตัรำร้อยละ 6 (2563: ร้อยละ 6) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้จ ำนวน 122 ลำ้น
บำท ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2568 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้กู ้ยืมและดอกเบ้ีย 
คำ้งรับจำกบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 24 12 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 1 12 
ตดัจ ำหน่ำย (23) - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 2 24 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 34 24 25 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 17 13 13 10 

รวม 50 47 37 35 

 ภำระค ้ำประกนัแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัมีภำระจำกกำรค ้ ำประกันให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินรวมขอ้ 28.2 ก) 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 466 135 162 38 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54 115 2 6 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 14 23 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 4 - - 
รวม 530 254 178 67 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น - (9) - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 530 245 178 67 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
อำยหุน้ีคำ้งช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 93 23 29 3 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 117 92 14 35 
3 - 6 เดือน 113 20 44 - 
6 - 12 เดือน 143 - 75 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466 135 162 38 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 32 65 2 5 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 19 38 - 1 
3 - 6 เดือน 3 2 - - 
6 - 12 เดือน - 1 - - 
มำกกวำ่ 12 เดือน 8 29 - - 

รวม 62 135 2 6 
หกั: ประมำณกำรรับคืน (8) (20) - - 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น - (9) - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 54 106 2 6 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 520 241 164 44 

 ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 9 8 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - 10 
ตดัจ ำหน่ำย (9) (9) 

ยอดคงเหลือปลำยปี - 9 
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8. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทนุ 

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 3 2 (1) - 2 2 

สินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 1 6 (1) - - 6 

รวม 4 8 (2) - 2 8 

 ในระหว่ำงปี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ  
ท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 2 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (2563: มีกำรกลบัรำยกำรปรับลด
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ รำคำทุน 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั โมโน ไซเบอ้ร์ จ ำกดั 1,227 1,227 1,147 1,147 
บริษทั โมโน ชอ้ปป้ิง จ ำกดั 20 20 9 9 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ ำกดั 8 8 8 8 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 2,820 2,330 2,820 2,330 
บริษทั โมโน มิวสิค จ ำกดั 27 27 123 123 
บริษทั โมโน เรดิโอ จ ำกดั 20 20 100 100 
บริษทั โมโน ทำเลนท ์สตูดิโอ จ ำกดั 8 8 25 25 
บริษทั ที โมเมนต ์จ ำกดั 29 29 66 66 
PT Mono Technology Indonesia - 4 - 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 32 32 31 31 
รวม   4,329 3,843 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน   (294) (298) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   4,035 3,545 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจ ำนวน 7 ลำ้นบำท จำกบริษทั ทำเลนท ์สตูดิโอ จ ำกดั 
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9.1 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โมโน โปรดักชั่น จ ำกัด และบริษทั  
โมโน บรอดคำซท ์จ ำกดั มีกำรอนุมติมติท่ีส ำคญัตำมมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 
พฤษภำคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน โปรดักชั่น จ ำกัด จ ำนวน 490 ลำ้นบำท จำกเดิม 2,330  
ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 23.3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) เป็น 2,820 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 
28.2 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 4.9 ลำ้นหุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ข) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน บรอดคำซท์ จ ำกดั จ ำนวน 490 ลำ้นบำท จำกเดิม 1,700  
ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 170 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) เป็น 2,190 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 
219 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 49 ล้ำนหุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2564 กำรเพิ่มทุน
ดงักล่ำวไม่ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด 

9.2 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โมโน สตรีมม่ิง จ ำกดั มีกำรอนุมติัมติ 
ท่ีส ำคญัตำมมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564 ให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โมโน สตรีมม่ิง จ ำกดั จ ำนวน 431 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 4.31 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ท ำใหทุ้นจดทะเบียนลดลงจำกเดิม 1,116 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 11.16 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 685 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 6.85 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 
โดยกำรลดจ ำนวนหุน้เพื่อลำ้งผลขำดทุนสะสม ซ่ึงไม่มีกำรคืนเงินลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 บริษทั โมโน สตรีมม่ิง จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2564 
กำรลดทุนดงักล่ำวไม่ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด 

9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 303 ลำ้นบำท (2563: 334 ลำ้นบำท) บริษทัฯ ได้ประเมินมูลค่ำ 
ท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจำกมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยด์ว้ยวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ ซ่ึงอำ้งอิงจำกประมำณกำร
ทำงกำรเงินท่ีได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร โดยมีขอ้สมมติท่ีส ำคัญเก่ียวกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ 
และอตัรำคิดลด แลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ และพบว่ำ เงินลงทุนในบริษทัย่อยมีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
ไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี (2563: ต ่ำกว่ำและไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 
175 ลำ้นบำท ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ 
พิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
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 ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคัญในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ประกอบด้วยอัตรำคิดลดและอัตรำ 
กำรเ ติบโตของรำยได้ โดยฝ่ำยบริหำรก ำหนดอยู่ ท่ี ร้อยละ 7.75 ถึ ง  8.95 และร้อยละ 1 ถึ ง  39  
(2563: ร้อยละ  7.30 ถึ ง  8.41 และ ร้อยละ  2 ถึ ง  97) ตำมล ำดับ  ฝ่ ำยบ ริหำรของบริษัทฯ  เ ช่ือว่ ำ  
กำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้ นของข้อสมมติฐำนท่ีส ำคัญในกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
จะไม่ส่งผลใหมู้ลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

10. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 580 613 5 5 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 17.1) 22 39 1 2 

รวม 602 652 6 7 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับปีสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 259 391 296 311 36 18 1,311 
โอนไปสินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้ 
(หมำยเหตุ 17.1) - - (29) (23) (7) - (59) 

ซ้ือเพ่ิม - 7 11 4 - 25 47 
จ ำหน่ำย - (71) (21) (57) (17) - (166) 

โอน - 42 1 - - (43) - 

31 ธนัวำคม 2563 259 369 258 235 12 - 1,133 
โอนจำกสินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้ 
(หมำยเหตุ 17.1) - - 6 19 - - 25 

ซ้ือเพ่ิม - 2 4 4 - 4 14 
จ ำหน่ำย - - (49) (48) - - (97) 

โอน - 4 - - - (4) - 

31 ธนัวำคม 2564 259 375 219 210 12 - 1,075 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2563 6 108 214 256 14 - 598 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช ้ 
(หมำยเหตุ 17.1) - - (6) (7) (2) - (15) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1 24 23 14 2 - 64 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (51) (13) (52) (11) - (127) 

31 ธนัวำคม 2563 7 81 218 211 3 - 520 
โอนจำกสินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้ 
(หมำยเหตุ 17.1) - - 2 11 - - 13 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2 24 18 12 1 - 57 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (48) (47) - - (95) 

31 ธนัวำคม 2564 9 105 190 187 4 - 495 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2563 - - - - - - - 
เพ่ิมขึ้น - 19 - - - - 19 

ลดลง - (19) - - - - (19) 

31 ธนัวำคม 2563 - - - - - - - 

31 ธนัวำคม 2564 - - - - - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

31 ธนัวำคม 2563 252 288 40 24 9 - 613 

31 ธนัวำคม 2564 250 270 29 23 8 - 580 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2563 (จ ำนวน 53 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 64 

2564 (จ ำนวน 48 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 57 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2563 36 31 114 6 187 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 17.1) - - (2) - (2) 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 - 1 

จ ำหน่ำย (36) (5) (28) (6) (75) 

31 ธนัวำคม 2563 - 26 85 - 111 
ซ้ือเพ่ิม - - 3 - 3 

จ ำหน่ำย - (11) (28) - (39) 

31 ธนัวำคม 2564 - 15 60 - 75 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2563 28 28 105 4 165 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2 1 4 - 7 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (30) (5) (27) (4) (66) 

31 ธนัวำคม 2563 - 24 82 - 106 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2 - 2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (11) (27) - (38) 

31 ธนัวำคม 2564 - 13 57 - 70 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2563 - - - - - 
เพ่ิมขึ้น 7 - - - 7 

ลดลง (7) - - - (7) 

31 ธนัวำคม 2563 - - - - - 

31 ธนัวำคม 2564 - - - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

31 ธนัวำคม 2563 - 2 3 - 5 

31 ธนัวำคม 2564 - 2 3 - 5 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2563 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 7 

2564 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ 
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน 246 ล้ำนบำท (2563:  
296 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 65 ลำ้นบำท (2563: 94 ลำ้นบำท)) 

 บริษทัย่อยไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 525 ลำ้นบำท (2563: 545 ลำ้นบำท) 
ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร โดยมีวงเงินค ้ำประกนัจ ำนวน 519 ลำ้นบำท 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอื่น 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ำย
ล่วงหนำ้ 
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2563 83 2,830 621 94 347 3,975 
ซ้ือเพ่ิม - 25 2 2 984 1,013 
จ ำหน่ำย - (1,024) (20) (24) (1) (1,069) 

โอน - 1,050 56 1 (1,107) - 

31 ธนัวำคม 2563 83 2,881 659 73 223 3,919 
ซ้ือเพ่ิม - 7 - 1 1,056 1,064 
จ ำหน่ำย - (1,397) (1) (3) - (1,401) 

โอน - 1,160 1 - (1,161) - 

31 ธนัวำคม 2564 83 2,651 659 71 118 3,582 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2563 54 1,316 222 65 - 1,657 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2 1,142 85 8 - 1,237 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,009) (13) (23) - (1,045) 

31 ธนัวำคม 2563 56 1,449 294 50 - 1,849 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1 1,208 52 5 - 1,266 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,357) (1) (2) - (1,360) 

31 ธนัวำคม 2564 57 1,300 345 53 - 1,755 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอื่น 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ำย
ล่วงหนำ้ 
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2563 13 13 6 - 3 35 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 11 - 5 1 1 18 

ลดลงระหว่ำงปี - (13) (7) - (4) (24) 

31 ธนัวำคม 2563 24 - 4 1 - 29 

31 ธนัวำคม 2564 24 - 4 1 - 29 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2563 3 1,432 361 22 223 2,041 

31 ธนัวำคม 2564 2 1,351 310 17 118 1,798 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี       

2563 (จ ำนวน 1,220 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 1,237 

2564 (จ ำนวน 1,264 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 1,266 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2563 11 81 25 1 118 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 1 2 
จ ำหน่ำย (11) (81) (5) (1) (98) 
โอน - - 1 (1) - 

31 ธนัวำคม 2563 - - 22 - 22 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 - 1 
จ ำหน่ำย - - (3) - (3) 

31 ธนัวำคม 2564 - - 20 - 20 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2563 7 28 15 - 50 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 4 3 - 7 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนท่ีจ ำหน่ำย (7) (32) (5) - (44) 
31 ธนัวำคม 2563 - - 13 - 13 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 2 - 2 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (3) - (3) 

31 ธนัวำคม 2564 - - 12 - 12 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2563 1 11 - - 12 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - - 1 1 
ลดลงระหว่ำงปี (1) (11) - (1) (13) 

31 ธนัวำคม 2563 - - - - - 

31 ธนัวำคม 2564 - - - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธนัวำคม 2563 - - 9 - 9 

31 ธนัวำคม 2564 - - 8 - 8 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี      
2563 (จ ำนวน 4 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 7 

2564 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน) 2 
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12. ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ 

 บริษทั โมโน บรอดคำซท ์จ ำกดั (“โมโน บรอดคำซท”์) เป็นผูช้นะกำรประมูลใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี
เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบควำมคมชัดปกติ (“ใบอนุญำต”) จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์   
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) ใบอนุญำตดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับจำกวนัท่ีไดรั้บอนุญำต 
(วนัท่ี 25 เมษำยน 2557) 

 ตำมท่ีไดมี้ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 ให้ผูรั้บใบอนุญำตช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท่ีเหลือให้ครบถว้นภำยใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีค  ำสั่งน้ีมีผลบงัคบัใช ้โดยหำกไม่
ช ำระภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้ช ำระดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะต้องไม่เกินวนัท่ี 23 
พฤษภำคม 2564 ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 โมโน บรอดคำซท์ ไดจ่้ำยช ำระเงินค่ำธรรมเนียม 
ท่ีเหลืออยูจ่  ำนวน 206 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตและบญัชีตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตและดอกเบ้ีย
คำ้งจ่ำยส ำหรับปีมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ตน้ทุนกำรไดรั้บ
ใบอนุญำต 

ตน้ทุนกำรไดรั้บ
ใบอนุญำตและ
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 593 212 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบ้ียจ่ำยส ำหรับปี (64) 16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 529 228 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบ้ียจ่ำยส ำหรับปี (64) 6 

หกั: กำรจ่ำยช ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตพร้อมดอกเบ้ีย - (234) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 465 - 

 มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 

รำคำทุน 1,278 1,278 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (813) (749) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 465 529 
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 โมโน บรอดคำซท ์ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอ่ืน และน ำส่งเงินรำยปีเขำ้กองทุนวิจยั
และพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ  
ตำมประกำศ กสทช. 

 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญำต เม่ือวันท่ี 17 มกรำคม 2557 โมโน บรอดคำซท ์
ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำใช้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนควำมถ่ีภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
กบัสถำนีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญำณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่ำนบริกำรโครงข่ำย
ของ ททบ. ตั้ งแต่วนัท่ี 17 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2571 โดยโมโน บรอดคำซท์ต้องจ่ำย 
ค่ำใชบ้ริกำรโครงข่ำยเป็นรำยเดือนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย 
เงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่ำและอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่ำ ตำมล ำดบั และค ้ำประกนัโดยกลุ่มบริษทั 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 6)     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1 1 156 69 
เจำ้หน้ีอ่ืน 9 22 80 80 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 30 7 1 4 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 6 9 - - 
กจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 23 16 1 2 
เจำ้หน้ีอ่ืน 40 44 7 5 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 50 52 3 5 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 745 346 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 904 497 248 165 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินกู้ยืมจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันของบริษทัย่อยในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ซ่ึงไม่มี
หลกัประกนั และคิดดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ีตำมท่ีระบุในสัญญำ โดยมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

   งบกำรเงินรวม 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระคืน 2564 2563 
 (ร้อยละ)    
1 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ 

(MLR) 
ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 36 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
ถึงวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2568 116 116 

2 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ 
(MLR) 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 23 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
ถึงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2567 192 192 

3 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ 
(MLR) 

 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 36 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565  
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2568 1,150 1,150 

4 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มขั้นต ่ำ 
(MLR) 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 26 งวด  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ ์2565  
ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2567 250 250 

รวม   1,708 1,708 

หกั: ค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้ืมเงินรอกำรตดัจ ำหน่ำย (5) (6) 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร – สุทธิ 1,703 1,702 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (330) (199) 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,373 1,503 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรส ำหรับปีมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,702 1,534 
บวก: กูเ้พิ่ม - 250 
หกั: จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน - (7) 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ - (76) 
บวก: ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน 1 1 

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,703 1,702 
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 เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์
ของบริษทัย่อย และกำรโอนสิทธิกำรรับเงินรำยได้ค่ำบริกำรพื้นท่ีทั้ งหมดผ่ำนบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว  
และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

 สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อก ำหนดบำงประกำร เช่น กำรรักษำอัตรำ ส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ 
และกำรรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นปัจจุบนั โดยในระหว่ำงปี บริษทัย่อยมีกำรยื่นขอผ่อนปรน
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จำกผูใ้หกู้ ้และไดรั้บอนุมติัจำกผูใ้หกู้เ้รียบร้อยแลว้ 

17. สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำ
ระหวำ่ง 1 ถึง 4 ปี 

17.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

พ้ืนท่ี 
ในอำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

1 มกรำคม 2563 10 - - - 10 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หมำยเหตุ 10) - 23 16 5 44 
ซ้ือเพ่ิม 2 2 3 - 7 
ยกเลิก (7) - - - (7) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3) (6) (5) (1) (15) 

31 ธนัวำคม 2563 2 19 14 4 39 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

(หมำยเหตุ 10) - (4) (8) - (12) 
ซ้ือเพ่ิม - 2 2 - 4 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6) (2) (1) (9) 

31 ธนัวำคม 2564 2 11 6 3 22 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พื้นท่ี 

ในอำคำร 
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ รวม 

1 มกรำคม 2563 2 - 2 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 10) - 2 2 
ยกเลิก (1) - (1) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1) - (1) 
31 ธนัวำคม 2563 - 2 2 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (1) (1) 
31 ธนัวำคม 2564 - 1 1 

17.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 12 26 - 1 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1) (1) - - 
รวม 11 25 - 1 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7) (16) - (1) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 4 9 - - 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 25 38 1 2 
เพิ่มขึ้น 3 11 - - 
บวก: ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 1 2 - - 
หกั: จ่ำยค่ำเช่ำ (17) (26) (1) (1) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 12 25 - 1 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของกลุ่มบริษทัประมำณ 
ร้อยละ 6 (2563: ร้อยละ 6) (เฉพำะบริษทัฯ: ร้อยละ 6 (2563: ร้อยละ 6)) ต่อปี 

 กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุ 29.2 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
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17.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 9 15 1 1 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 2 - - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 1 1 1 1 

17.4 อ่ืน ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปี 2564 จ ำนวน 18 ลำ้นบำท (2563: 54 ลำ้น
บำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 1 ล้ำนบำท (2563: 15 ล้ำนบำท)) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำ 
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน  
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 78 86 28 42 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 9 9 2 4 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1 2 1 1 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลขำดทุนท่ีเกิดขึ้น 
จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ - 28 - 6 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 15 - 5 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (15) - (8) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี - (42) - (11) 
โอนยำ้ยพนกังำนระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม - (5) - (11) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 88 78 31 28 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 16 ปี (2563: 16 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 
อตัรำคิดลด 1.90 1.90 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.25 5.25 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อกำรเพิ่มขึ้ น  (ลดลง ) ของมูลค่ำปัจจุบัน 
ของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด     
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท ์ (7) (6) (2) (2) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 7 8 3 3 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน     
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท ์ 16 14 6 5 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (13) (12) (4) (4) 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 34.7 ลำ้นบำท จำก 347,105,404 บำท (หุ้นสำมญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.1 บำท) เป็น 381,805,404 บำท (หุ้นสำมัญ 3,818,054,038 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.1 บำท)  
โดยกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 347 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.1 บำท  
แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement)  
โดยผูล้งทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำว 
กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษทัฯ ได้จัดสรรส ำรอง 
ตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

21. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
บริกำรโฆษณำ 1,587 1,215 3 41 
บริกำรสมคัรสมำชิกรับขอ้มูลข่ำวสำรและบนัเทิง 319 241 27 53 
บริกำรขอ้มูล 262 189 163 42 

รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 2,168 1,645 193 136 

22. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 101 103 1 4 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินจำกสัญญำเช่ำ 1 2 - - 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำต
ใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีคำ้งจ่ำย 6 15 - - 

รวม 108 120 1 4 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 330 355 51 63 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2 3 9 23 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,394 1,380 6 15 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 88 156 1 2 
ค่ำสำธำรณูปโภค 103 150 4 15 

24. ภำษีเงินได้ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 1 2 - - 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย ตดัจ่ำย (กลบัรำยกำร) (2) 15 (2) 2 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (81) (65) (5) (1) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (82) (48) (7) 1 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร 
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - - - 1 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (37) (710) 38 (167) 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี (7) (142) 8 (33) 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย ตดัจ่ำย (กลบัรำยกำร) (2) 15 (2) 2 
ขำดทนุทำงภำษท่ีีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจบุนัแต่ไม่เคยรับรู้ 
เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3) (3) - (1) 

ผลกระทบทำงภำษจีำกกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และขำดทนุทำงภำษท่ีีรับรู้ในอดีต (39) (144) - - 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (11) (93) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษเีงินได ้ (1) - - - 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม - 1 - - 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1) (3) - - 

ขำดทนุทำงภำษ ี (18) 321 (13) 33 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทนุ (82) (48) (7) 1 

 อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 
(2563: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 7 3 2 
ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ี 126 144 (17) (17) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 16 12 4 2 

ขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 290 198 91 79 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว   81 66 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 442 361   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร:     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 442 364   

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - (3)   

 442 361   

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 1 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6 6 - - 

ขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 12 8 5 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว   5 1 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 18 14   
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี 
ท่ีย ังไม่ได้ใช้จ ำนวน 191 ล้ำนบำท (2563: 866 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ : 56 ล้ำนบำท (2563:  
93 ลำ้นบำท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำ กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุน
ทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ ำนวนเงิน 167 ลำ้นบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์
ภำยในปี 2569 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ลำ้นบำท) 45 (661) 45 (168) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.01 (0.19) 0.01 (0.05) 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน  
ในอตัรำร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน ทิสโก ้จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน  3 ลำ้นบำท 
(2563: 12 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 1 ลำ้นบำท (2563: 4 ลำ้นบำท)) 

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำ เสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุด 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ธุรกิจส่ือ 

ธุรกิจ 
ให้บริกำรขอ้มูล 
และควำมบนัเทิง 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้         
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,923 1,456 245 189 - - 2,168 1,645 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - 303 145 (303) (145) - - 

รำยไดท้ั้งส้ิน 1,923 1,456 548 334 (303) (145) 2,168 1,645 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำน 602 149 (160) (234)   442 (85) 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รำยไดอ้ื่น       23 48 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและให้บริกำร       (98) (163) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
และค่ำใชจ้่ำยอื่น       (296) (389) 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน       (108) (120) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้       82 48 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี       45 (661) 

 กลุ่มบริษทัมีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย ซ่ึงมำจำกธุรกิจส่ือและธุรกิจให้บริกำรขอ้มูลและ 
ควำมบนัเทิง (2563: 1 รำย ซ่ึงมำจำกธุรกิจส่ือ) 

28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 256 ลำ้นบำท (2563: 
708 ลำ้นบำท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

28.2 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษัทฯ ค ้ ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกธนำคำรให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
กำรค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนัตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 28.2 ค) 
เป็นจ ำนวนรวม 2,153 ลำ้นบำท (2563: 2,153 ลำ้นบำท) 

ข) บริษัทย่อยค ้ ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกธนำคำรให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลำ้นบำท (2563: 35 ลำ้นบำท) 
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ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั 
เพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 7 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
(2563: 235 ล้ำนบำท และ 13 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี (2563: 3 ล้ำนบำท)) 
หนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกลุ่มบริษทัและเงินฝำกออมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

28.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำบริกำรท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต  
จ ำนวน 159 ลำ้นบำท (2563: 190 ลำ้นบำท) อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ควำมเส่ียง - สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท (2563: ไม่มี)  
ตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน 
โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ของรำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุัญญำโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน 

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรค้ำ 
และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดค้ำ้งรับ เงินให้กูย้ืม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียง
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรับ และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ 
โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม  
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้ง 
ของลูกหน้ีกำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ อย่ำงสม ่ ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม  
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนนอ้ยรำย และอยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั ท ำใหก้ลุ่มบริษทั
มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ี 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำ
จำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั หรือจำกประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืม สินทรัพย ์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

 กำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 0.25 
โดยใชส้มมติฐำนว่ำ จ ำนวนเงินตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ของกลุ่มบริษทั และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี
ตลอดหน่ึงปี มีผลท ำใหก้ ำไรก่อนภำษีส ำหรับปีของกลุ่มบริษทัลดลงหรือเพิ่มขึ้น 5 ลำ้นบำท (2563: 4 ลำ้น
บำท) ตำมล ำดบั ทั้งน้ีขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อยำ่งใด 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และบริกำร 
และกู้ยืมหรือให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัจะท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้เป็นคร้ังครำว ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน 
งบกำรเงินรวม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉล่ีย สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

จตั - 11 - 5 0.0188 0.0228 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 21 6 33.4199 31.2937 

 

สกุลเงิน 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉล่ีย สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

จตั - 11 - 5 0.0188 0.0228 

 กำรท่ีอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ตัวแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ี มีผลต่อมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท ำให้ก ำไร
ก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทลดลงหรือเพิ่มขึ้ น 35 ล้ำนบำท (2563: 1 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี  
(2563: 1 ลำ้นบำท)) ตำมล ำดบั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน และข้อมูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำด 
ในอนำคตแต่อยำ่งใด 
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 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มื และสัญญำเช่ำ โดยกลุ่ม
บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอ
ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนออกไป 

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสด 
ตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 904 - 904 
เงินกูย้มืระยะสั้น 134 - 134 
เงินกูย้มืระยะยำว 409 1,421 1,830 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 8 4 12 

รวม 1,455 1,425 2,880 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 497 - 497 
เงินกูย้มืระยะสั้น 136 - 136 
เงินกูย้มืระยะยำว 307 1,570 1,877 
ตน้ทุนกำรไดรั้บใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี 
และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 234 - 234 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 18 10 28 

รวม 1,192 1,580 2,772 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 หน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 98 ลำ้นบำท (2563: 235 ลำ้นบำท)  
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม และหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯ จ ำนวน 259 ลำ้นบำท (2563: 181 ลำ้นบำท) 
มีก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปี 
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29.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 2.19:1 (2563: 2.27:1) และเฉพำะบริษทัฯ  
เท่ำกบั 0.07:1 (2563: 0.05:1) 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
34.7 ล้ำนบำท จำก 381,805,404 บำท (หุ้นสำมัญ 3,818,054,038 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท)  
เป็น 347,105,404 บำท (หุน้สำมญั 3,471,054,038 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.1 บำท) โดยกำรตดัหุน้สำมญั
ท่ียงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 347 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.1 บำท ท่ีได้ส ำรองไวเ้พื่อรองรับ 
กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ขอ้ 19 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 
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