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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจ าปี 2564 อย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)                  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท   

โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกันของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เนก็ซ์ 

จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค             

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย      

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้   

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิ ธีการตรวจสอบ

ส าหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้  

การรบัรูร้ายได ้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏบัิติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

และขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสนิค้าและบริการที่เกดิข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ 

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสนิค้า

และบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวน

รวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอยีดตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่

และดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อยจ านวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต

ในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่า

เผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเข้าใจในกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพื่อประเมินการใช้          

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว 

• พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ         

กลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตรา      

คิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
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การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวน

รวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอยีดตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่

และดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อยจ านวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต

ในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด และสมมติฐานที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่า

เผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเข้าใจในกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานที่เกดิข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ 

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 

ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีส าหรบัผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

จ านวน 290 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามล าดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้

รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผล

ขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดท าแผนธุรกจิและประมาณ

การก าไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นและ ข้อสมมติทางด้าน

เศรษฐกิจที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน

ของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และ

อัตราก าไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกับก าไรทางภาษีที่

เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก าไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการ

ค านวณประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการ
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เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะ

ยาว นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ

เชื่อม่ันในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูล

อื่นแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ

ด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่

ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน

ต่อเนื่องอกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่

ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปนี้ ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงู

กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเหน็ว่าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้

เดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอสิระและได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้ เปิดเผยเรื่อง

ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  

 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ ์2565 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์           

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 162.66 3.65 173.22 3.93 45.07  0.99  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 529.90 11.89 244.71 5.55 141.49   3.12 

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา - รายได้ค้างรับ 153.34 3.44 140.14 3.18 189.12   4.16 

สนิค้าคงเหลือ 1.97 0.04 8.09 0.18  16.34   0.36  

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 48.49 1.09 44.68 1.01 66.94 1.47 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 8.77 0.20 7.39 0.17 17.51 0.39 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45.53 1.02 40.64 0.92 57.32 1.26 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 950.66 21.33 658.87 14.94 533.79 11.75 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 99.76 2.24 66.85 1.52 39.61 0.87 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า   - - 0.88 0.02 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 602.32 13.51 652.40 14.81 712.97 15.69 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,798.26 40.34 2,040.79 46.32 2,282.81 50.25 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 465.35 10.44 529.02 12.01 592.86 13.05 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี 441.61 9.91 364.29 8.27 300.53 6.62 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 99.53 2.23 93.87 2.13 79.33 1.75 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,506.83 78.67 3,747.22 85.06 4,008.99 88.25 

รวมสินทรพัย ์ 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หนี้ สิน       

หนี้ สินหมุนเวียน           

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 141.85 3.18 155.02 3.52 185.87 4.09 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 903.64 20.27 497.30 11.29 358.36 7.89 

หนี้สนิที่เกดิจากสญัญา - รายได้รับล่วงหน้า 73.05 1.64 124.39 2.82 72.61 1.60 

เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 90.00 2.02 215.00 4.88 - - 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 330.00 7.40 199.24 4.52 300.79 6.62 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 227.67 5.17 - - 

     หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 7.48 0.17 15.81 0.36 21.84 0.48 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 0.63 0.01 0.39 0.01 

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น  48.69 1.09 25.09 0.57 37.53 0.83 

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 1,594.71 35.77 1,460.15 33.14 977.39 21.52 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน           

หนี้สนิระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี           

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,373.21 30.81 1,502.68 34.11 1,233.08 27.14 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย - - - - 212.18 4.67 

     หนี้สนิตามสญัญา 3.86 0.09 8.83 0.20 16.22 0.36 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - - 3.68 0.08 5.83 0.13 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 87.95 1.97 78.09 1.77 86.39 1.90 

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 1,465.02 32.87 1,593.28 36.16 1,553.70 34.20 

รวมหนี้ สิน 3,059.73 68.64 3.053.43 69.30 2,531.09 55.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้       

ทุนจดทะเบียน 381.81  347.11  486.30  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแล้ว 347.11 7.79 347.11 7.88 347.11 7.64 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 3,633.00 81.50 3,633.00 82.45 3,633.01 79.97 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดียวกนั 
(152.37) (3.42) (152.37) (3.46) (152.37) (3.35) 

ก าไรสะสม       

    จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 51.97 1.17 51.97 1.18 51.97 1.14 

    ยงัไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (2,481.89) (55.68) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น (0.06) (0.00) 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,397.76 31.36 1.352.66 30.70 2,011.69 44.28 

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า 2,167.72 98.92 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 

รายได้อื่น 23.62 1.08 47.63 2.81 33.36 1.53 

รวมรายได ้ 2,191.34 100.00 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 

ค่าใชจ่้าย        

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,726.00 78.76 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 97.95 4.47 163.32 9.65 281.76 12.90 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 296.15 13.51 342.08 20.21 493.69 22.61 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (โอนกลับ) 0.14 0.01 9.78 0.58 (0.04) - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่นที่ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงนิ 
- - 37.34 2.21 5.25 0.24 

รวมค่าใชจ่้าย 2,120.24 96.76 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 71.10 3.24 (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (0.28) (0.01) 0.81 0.03 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 71.10 3.24 (589.67) (34.84) (559.21) (25.61) 

รายได้ทางการเงนิ 0.26 0.01 0.19 0.01 0.59 0.03 

ต้นทุนทางการเงนิ (108.17) (4.94) (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (36.81) (1.68) (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 82.03 3.74 48.30 2.85 52.85 2.42 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 45.22 2.06 (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ

การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (0.12)  2.21 
 

(2.57) 
 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย - สทุธิจากภาษีเงินได้ -  0.27 
 

(10.72) 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (0.12)  2.48  (13.29)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 45.10  (659.02)  (629.48)  

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 45.22  (661.49)  (616.19)  

การแบ่งปันก าไรรวมส าหรบัปี 45.22  (661.49)  (616.19)  

ขาดทุนต่อหุน้       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.013  (0.191)  (0.178)  

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.013  (0.191)   (0.178)  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,471.05 
 

3,471.05 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,179.57 641.93 1,032.05 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (907.36) (737.24) (1,010.30) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน (282.65) 221.25 (65.58) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) (0.12) 2.21 (2.57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง (10.56) 128.15 (46.40) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.45 0.55  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.52 0.38 0.36  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.77 0.53 1.12  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.08 4.67 5.85  

ระยะเวลาเกบ็หนี้ เฉลี่ย (วนั)  89.51 78.18 62.41  

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 279.63 120.17 100.31  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 1.31 3.04 3.64  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า) 3.02 7.19 12.53  

ระยะเวลาช าระหนี้ เฉลี่ย (วัน) 121.05 50.74 29.13  

วงจรเงนิสด  (วัน) (30.23) 30.48 36.92  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัราก าไรข้ันต้น (%) 20.38 (5.14) 8.71  

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 2.19 (38.73) (27.59) 

อตัราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม  (%) 1.08 2.81  1.53  

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 2,484.43 (100.77) (173.93) 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.06 (39.09) (28.22) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.29 (39.32) (26.49) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.02 (14.78) (11.96) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 17.52 (85.28) (71.80) 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.49 0.38 0.42  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.19 2.26 1.26  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 13.54 7.44 7.31 

หนี้สนิที่มีภาระดอกเบ้ีย ต่อ ก าไรก่อน ดอกเบ้ียจ่าย    

ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 

 

1.32 

 

2.57 

 

2.12 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 2.61 1.13 1.74 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 ในปี 2564  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีเ่กดิข้ึนหลายระลอกนับแต่ปี 2563  สง่ผลกระทบต่อการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกจิโดยรวมรวมถึงอุตสาหกรรมโฆษณา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เรยีนรู้และเฝ้าระวงั

เพื่อออกมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบภายใต้สถานการณ์ความไม่

แน่นอน  การบรรลุเป้าหมายจากการปรับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ  มาตรการควบคุมและเพิ่มประสทิธภิาพในการ

บริหารค่าใช้จ่าย ประกอบกบัความคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสที่ 4 และปัจจัยบวกของ

ผลส าเรจ็จากธุรกจิให้บริการคอนเท้นต ์MonoMax และ 3BB GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโต

และมีผลก าไรจากการด าเนินงาน  บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าสถานการณ์ระบาดจะเริ่มคล่ีคลายและส่งผลให้เศรษฐกจิกลับมาสู่

ภาวะการณ์ปกติได้โดยเรว็ การท าการตลาดและกจิกรรมทางการตลาดจะท าให้เกดิการฟ้ืนตวัของธุรกจิสื่อและโฆษณา

ในปี 2565 

  

1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,191.34 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563 มีจ านวน 

1,692.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.49 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังนี้  

รายได ้

งบการเงินรวม 

2564 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 

รายได้อื่น 23.62 47.63 (24.01) (50.41) 

     รวมทั้งสิ้ น 2,191.34 1,692.28 499.06 29.49 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,167.72 ล้านบาท เม่ือ

เทยีบ กบัปี 2563 มีจ านวน 1,644.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.80 รายได้จากการขาย

และบริการแยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังนี้  

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2564 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 1,923.56 1,456.08 467.48 32.11 

ธุรกจิให้บริการข้อมูลและความบันเทงิและธุรกจิอื่น 244.16 188.57 55.59 29.48 

     รวมทั้งสิ้ น 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก        

ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 1,923.56  ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563  มีจ านวน 1,456.08 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 467.48  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 รายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจาก รายได้โฆษณา แม้จะมี

สถานการณ ์   โควิดรอบใหม่หลายระลอกตลอดปี 2564 แต่ภาพรวมประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคมากข้ึน บวก

กับมาตรการรับมือของภาครัฐที่ไม่เคร่งครัดเท่าช่วงที่มีการระบาดช่วงต้นในปี 2563 ท าให้ในปี 2564 มีการฟ้ืนตัว

ของตลาดท าให้เมด็เงินโฆษณาเพิ่มขึ้น ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการขายและการปรับผังและเพิ่มรูปแบบ

รายการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี และรายได้การให้บริการคอนเท้นต์ MonoMax และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้น 237.1 

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 104.1 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน  ธุรกจิเติบโตอย่างต่อเนื่องสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกับการเติบโต

ของสื่อดิจิทลั  

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิงและธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ 

บันเทิง คอมเมิร์ซและบริหารคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 244.16  ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับปี 2563  มีจ านวน 188.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 55.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.48 เนื่องจากรายได้บริการ

บริหารคอนเทนต์ GIGATV เพิ่มขึ้น  

รายไดอื้่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 23.62 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 

47.63 ล้านบาท ลดลง 24.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.41 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 

มีจ านวน 2,146.12 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 2,353.78 ล้านบาท ลดลง 207.66 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.82 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,726.00 1,729.15 (3.15) (0.18) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 97.95 163.32 (65.37) (40.03) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 296.15 342.08 (45.93) (13.43) 

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิข้ึน(โอนกลับ) 0.14 9.78 (9.64) (98.57) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่น - 37.34 (37.34) (100.00) 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 2,120.24 2,281.67 (161.43) (7.08) 

ส่วนแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.28 (0.28) (100) 

รายได้ทางการเงนิ (0.26) (0.19) (0.07) (36.84) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 108.17 120.32 (12.15) (10.10) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ (82.03) (48.30) (33.73) (69.83) 

     รวมทั้งสิ้ น 2,146.12 2,353.78 (207.66) (8.82) 
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การลดลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทโดย

มุ่งเน้นธุรกจิหลัก ประกอบกบับริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพมากข้ึน  

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 

           บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธริวมในปี 2564 จ านวน 45.22 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563 มีขาดทุน

สทุธจิ านวน 661.49 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้น 706.71 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 106.84    

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 4,457.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จ านวน 51.40 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 291.79 ล้านบาท แต่มีการลดลงของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน 240.39 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 

285.19 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลง 242.53          

ล้านบาท  

หนี้ สิน 

หนี้สนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 3,059.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 

6.30 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เพิ่มขึ้น 406.34 ล้านบาท ส่วนหนี้ สินที่

ลดลงมาจากการจ่ายต้นทุนการได้มาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน 227.67 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้น

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  จ านวน 125.00 ล้านบาท   

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 1,397.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 

จ านวน 45.10 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลก าไรส าหรับปี 2564 จ านวน 45.22 ล้านบาท  

 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ สินรวม จ านวน 3,059.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 68.64 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,397.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.36 ของ

สนิทรัพย์รวม อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.07 เท่า 

ความสามารถในการท าก าไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 20.38 เพิ่มขึ้ นจากปี 

2563  ร้อยละ 25.52 และมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 2.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 41.15 เนื่องจากในปี 2564 

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีข้ึนเป็นอย่างมาก 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ร้อยละ 1.02 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย

ละ 15.80 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2564 เท่ากับ 0.49 เท่า เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 จ านวน 0.11 เท่า 

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีข้ึนเป็นอย่างมาก 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 0.15 

เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.52 เท่า 

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 0.14 เท่า  

ส าหรับอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ส าหรับปี 2564 อยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปี 2563 จ านวน 0.07 เท่า เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

วันที่31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายช าระในอนาคต 

จ านวน 159 ล้านบาท อายุของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี 

 

3) แนวโนม้ส าหรบัปี 2565 

ในปี 2565 แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงต้นปี แต่

จากการเปรียบเทยีบรูปแบบการระบาดในต่างประเทศ เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มคล่ีคลายในเวลาไม่นาน และบริษัทฯ 

เชื่อม่ันว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟ้ืนตัว  ส่งผลให้มีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการท าการตลาดและกิจกรรมทางการ

ตลาดเกิดการฟ้ืนตัวของธุรกิจสื่อและโฆษณา อย่างไรกต็าม ยังมีความไม่แน่นอนของความเชื่อม่ันและก าลังซื้ อของ

ผู้บริโภค  ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง ท าให้บริษัทฯ ยังคงต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและนโยบาย

ส่งเสริมการขายเพื่อรักษาระดับการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นอกเหนือจากเป้าหมายที่มุ่งเน้นสร้างการ

เติบโตรายได้ธุรกจิหลัก ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนคอนเท้นต์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ

บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของ   

คนยุค new normal และรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้แก่ 1) พัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยี Web3.0 2) Virtual 

Experience รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 


