
 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 



 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

ไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหาร

ของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที ่34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึง่สวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ

เชื่อมั่นวาจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอ

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  

ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2557 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 732,194             875,482             491,323             631,260             
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 917,525             1,401,501          917,525             1,401,501          
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3 290,161             403,377             356,530             493,689             
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 2 -                        -                        839,496             105,514             
สินคาคงเหลือ 6,067                 6,675                 -                        -                        
คาใชจายจายลวงหนา 32,462               24,022               11,449               11,027               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,978,409          2,711,057          2,616,323          2,642,991          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 297                   294                   -                        -                        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 1.2, 4 -                        -                        575,496             469,289             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 415,067             220,334             71,646               69,971               
สินทรัพยไมมีตัวตน 6 542,252             322,601             19,503               19,993               
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จายลวงหนา 7 378,000             39,000               -                        -                        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 34,287               21,768               2,099                 1,604                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 47,049               41,055               19,260               16,525               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,416,952          645,052             688,004             577,382             
รวมสินทรัพย 3,395,361          3,356,109          3,304,327          3,220,373          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8 195,422             199,651             173,526             199,075             
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 17,036               16,830               2,853                 3,960                 
ภาษีเงินไดคางจาย 319                   319                   -                        -                        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,431                 1,998                 996                   1,477                 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 216,208             218,798             177,375             204,512             
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
   สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14,561               14,645               447                   832                   
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25,459               23,992               14,556               13,796               
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,021                 5,739                 -                        -                        
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 46,041               44,376               15,003               14,628               
รวมหนี้สิน 262,249             263,174             192,378             219,140             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 140,000             140,000             140,000             140,000             
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 140,000             140,000             140,000             140,000             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,698,946          2,698,946          2,698,946          2,698,946          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14,000               14,000               14,000               14,000               
  ยังไมไดจัดสรร 435,448             392,254             259,003             148,287             
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (155,282)           (152,265)           -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 3,133,112          3,092,935          3,111,949          3,001,233          
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,395,361          3,356,109          3,304,327          3,220,373          

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได

รายไดจากการขายและใหบริการ 308,945            390,429            286,133            361,223            

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                       -                       75,997              90,397              

รายไดอื่น 20,052              9,807                30,600              19,297              

รวมรายได 328,997            400,236            392,730            470,917            

คาใชจาย

ตนทุนขายและใหบริการ 176,319            132,736            213,103            228,216            

คาใชจายในการขายและบริการ 27,424              15,271              9,074                10,639              

คาใชจายในการบริหาร 84,176              50,536              50,640              35,526              

รวมคาใชจาย 287,919            198,543            272,817            274,381            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและรายได (คาใชจาย) 

   ภาษีเงินได 41,078              201,693            119,913            196,536            

คาใชจายทางการเงิน (490)                  (540)                  (61)                    (741)                  

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 40,588              201,153            119,852            195,795            

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 9 2,606                (20,952)             (9,136)               (20,197)             

กําไรสําหรับงวด 43,194              180,201            110,716            175,598            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

    ที่เปนเงินตราตางประเทศ (3,017)               591                   -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (3,017)               591                   -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 40,177              180,792            110,716            175,598            

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.03                  0.16                  0.08                  0.15                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 1,400,000         1,155,000         1,400,000         1,155,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 40,588              201,153            119,852            195,795            

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคา 10,612              7,950                5,221                4,668                

   คาตัดจําหนาย 13,441              2,769                614                   485                   

   หนี้สงสัยจะสูญ 417                   -                       -                       -                       

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ

      ที่จะไดรับ (กลับรายการ) (1,145)               320                   -                       -                       

   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       (75,997)             (90,397)             

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ 150                   (9)                     -                       -                       

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1                       (36)                    1,019                645                   

   สํารองผลประโยชนของพนักงาน (กลับรายการ) 3,969                368                   1,618                (548)                  

   ดอกเบี้ยรับ (8,063)               (20)                    (11,939)             (157)                  

   คาใชจายดอกเบี้ย 490                   540                   61                     741                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 60,460              213,035            40,449              111,232            

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 99,369              (5,155)               120,410            (11,707)             

   สินคาคงเหลือ 1,754                (7,904)               -                       -                       

   คาใชจายจายลวงหนา (8,440)               (801)                  (422)                  (1,900)               

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,213)               (3,073)               (683)                  (207)                  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (16,739)             (11,527)             (25,396)             (48,275)             

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,433                2,933                (481)                  4,576                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 135,624            187,508            133,877            53,719              

   จายภาษีเงินได (13,411)             (13,336)             (11,683)             (11,122)             

   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย -                       4,092                -                       -                       

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 122,213            178,264            122,194            42,597              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(หนวย: พันบาท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 21,493              20                     21,489              157                   

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 483,976            -                       483,976            -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       (735,000)           (990)                  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (3)                     (3)                     -                       -                       

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       (106,207)           -                       

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       83,197              148,995            

ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (200,319)           (5,590)               (7,693)               (2,431)               

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                       9                       -                       -                       

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (223,103)           (12,273)             (124)                  (1,220)               

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จายลวงหนาเพิ่มขึ้น (339,000)           -                       -                       -                       

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (256,956)           (17,837)             (260,362)           144,511            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (490)                  (540)                  (61)                    (201)                  

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น -                       2,904                -                       -                       

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (4,822)               (5,311)               (1,492)               (2,953)               

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (216)                  -                       (216)                  -                       

เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,528)               (2,947)               (1,769)               (3,154)               

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,017)               591                   -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (143,288)           158,071            (139,937)           183,954            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 875,482            82,911              631,260            37,540              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 732,194            240,982            491,323            221,494            

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 5,177                3,210                -                       47                     

   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 9,989                -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

ทุนเรือนหุน สวนเกิน งบการเงินที่เปน ภายใตการควบคุม อื่นของสวนของ สวนของ
ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ เดียวกัน ผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 115,500                3,100                 14,000                476,335               (325)                   (152,365)            (152,690)            456,245                
(ตรวจสอบแลว)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10) -                          -                         -                         (161,700)              -                           -                           -                         (161,700)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                         -                         180,201               591                    -                         591                    180,792                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2556 115,500                3,100                 14,000                494,836               266                    (152,365)            (152,099)            475,337                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 140,000                2,698,946           14,000                392,254               100                    (152,365)            (152,265)            3,092,935             
(ตรวจสอบแลว)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                         -                         43,194                 (3,017)                -                         (3,017)                40,177                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2557 140,000                2,698,946           14,000                435,448               (2,917)                (152,365)            (155,282)            3,133,112             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

รวม
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนของ

ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแลว) 115,500                  3,100                      14,000                    176,268                  308,868                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10) -                              -                              -                              (161,700)                 (161,700)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              175,598                  175,598                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2556 115,500                3,100                     14,000                  190,166                322,766                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 140,000                  2,698,946               14,000                    148,287                  3,001,233               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              110,716                  110,716                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2557 140,000                2,698,946              14,000                  259,003                3,111,949              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนีจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิม่เติมจากงบการเงินประจําปทีนํ่าเสนอครัง้ลาสุด ดังนั้น  

งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให

ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนีค้วบคู

ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                          

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ

เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกีย่วกับ

บริษัทยอยในระหวางงวด ยกเวน  

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท Mono Technology Hong 

Kong Ltd. เปนเงิน 106 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) ซึง่จดทะเบียนในเขต

บริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทยอยแหงนี้ดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูลและ

สาระบันเทิงผานชองทางตาง ๆ 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม 

 ก. มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556  
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 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไม

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยหรือไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ 

 ข. มาตรฐานการบญัชีใหมท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่จะมีผลบังคับใชในอนาคตไว

แลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 รายละเอียดความสัมพันธทีบ่ริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการทีม่ีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังน้ี 

ชื่อบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย กลุมบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50 

กลุมจัสมิน มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน 

บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มกีรรมการรวมกนั 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามทีต่กลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 5 8 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบรกิาร - 2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบริหาร 20 14 ราคาตามสัญญา 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย   

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    

รายไดจากการขายและการบริการ 1 1 ราคาตามสัญญา 

เงินปนผลรับ 76 90 ตามมติท่ีประชุมของบริษัทยอย 

ดอกเบ้ียรับ 4 - รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 10 10 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบรกิาร 112 161 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการขายและบริการ 4 6 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจาย - 1 รอยละ 3 ตอป 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 3 4 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบรกิาร - 2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบริหาร 15 13 ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที ่เกี ่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่                                  

31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)    

บริษัทยอย - - 6 5 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 21 17 7 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21 17 13 12 

     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ3)    

บริษัทยอย - - 78 92 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 78 92 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)   

บริษัทยอย - - 76 83 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  - - 76 83 

     

 เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 8 6 5 

รวมเงินมัดจําและเงินประกนั - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 8 6 5 

     

เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ8)    

บริษัทยอย - - 72 78 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2 3 2 3 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2 3 74 81 

     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)    

บริษัทยอย - - 2 5 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 13 14 10 8 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 13 14 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5 

ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที ่31 ธันวาคม 2556 

และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2557 

(ตรวจสอบแลว) เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย    

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 70 140 - 210 

บริษทั โมโน ทราเวล จํากัด 13 - - 13 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด - 595 - 595 

PT Mono Technology Indonesia 10 - (1) 9 

Mono Technology Korea Corporation 10 - - 10 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 - - 3 

 106 735 (1) 840 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานที่ใหแกกรรมการและผู บริหารเปนจํานวน 14 ลานบาท (2556: 11 ลานบาท) และเฉพาะของ     

บริษทัฯเปนจํานวน 9 ลานบาท (2556: 7 ลานบาท) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

3. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 21 17 13 12 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 104 182 81 147 

รายไดคางรับ 112 157 107 144 

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 2) - - 76 83 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) - - 78 92 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 61 55 5 19 

รวม 298 411 360 497 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (3) (3) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 290 403 357 494 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แยกตามอายุลูกหน้ีที่

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 4 3 2 2 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 6 13 3 6 

มากกวา 3 - 6 เดือน 11 1 5 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 2 

มากกวา 12 เดือน - - 1 1 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 21 17 13 12 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 82 131 65 110 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 20 47 11 28 

มากกวา 3 - 6 เดือน 4 6 - 4 

มากกวา 6 - 12 เดือน 3 8 1 1 

มากกวา 12 เดือน 9 10 4 4 

 118 202 81 147 

หัก:  ประมาณการรับคืน (14) (20) - - 

 104 182 81 147 

หัก:  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (3) (3) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 96 174 78 144 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 117 191 91 156 
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ช่ือบริษัท ราคาทนุ 

เงินปนผลที่บรษิัทฯรับ 

ระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)   

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 52 52 - - 

บริษทั โมโน ทราเวล จาํกัด  9 9 - - 

บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 76 90 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 320 320 - - 

บริษทั โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  55 55 - - 

PT Mono Technology Indonesia 4 4 - - 

Mono Technology Korea Corporation 18 18 - - 

Mono Technology Hong Kong Ltd. 106 - - - 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 3 - - 

 575 469 76 90 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

  (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 220 70 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 205 7 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (10) (5) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 415 72 
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6. สนิทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 323 20 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 233 - 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (14) (1) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 542 19 

7.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จายลวงหนา 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บริษัทยอย”) เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลืน่ความถี่เพื่อให

บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทัว่ไปแบบความคมชัด

ปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 

2,250 ลานบาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแยกชําระ ดังน้ี  

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่ 

กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที ่เกินกวาราคาขั ้นต่ําจํานวน 1,870 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด            

ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 ใบอนุญาตดังกลาวจะมีอายุ 15 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาต (25 เมษายน 2557) บริษัทยอยไดชําระเงิน

ประมูลคลื่นความถีง่วดทีห่นึง่จํานวนรอยละหาสิบของราคาประมูลในสวนของราคาขัน้ต่าํและจํานวน

รอยละสิบในสวนทีเ่กินกวาราคาขัน้ต่าํและภาษีมูลคาเพิม่รวมเปนเงินทัง้สิน้ 365 ลานบาท (สุทธิจากเงิน

ประกันการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 38 ลานบาท) พรอมวางหนังสือค้าํประกันจาก

ธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงินในสวนที่เหลือใหกับ กสทช. แลวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 

นอกจากนี ้บริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอื่น และนําสงเงินรายปเขากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนสาธารณะตาม

ประกาศ กสทช. 

เพื่อเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดเขาทํา

สญัญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภททีใ่ชคลืน่ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. 

ตัง้แตวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยบริษัทยอยตองจายคาใชบริการโครงขาย

เปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 
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8. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 2 3 74 81 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 96 96 64 64 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 13 14 12 13 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 53 49 17 25 

คาใชจายคางจาย 31 38 7 16 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 195 200 174 199 

9. ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลี ่ยทั ้งปที ่

ประมาณไว 

 รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดระหวางกาล (9) (21) (9) (21) 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 12 - - 1 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูใน 

   งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 3 (21) (9) (20) 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรทีไ่ดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 
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10. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน     

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 161.7 0.14 

รวมเงินปนผลจายสําหรับงวดสามเดือน 

   สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 161.7 0.14 

11. สวนงานดาํเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่

รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                

31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ธุรกิจสื่อและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการขายและการบริการ         

   รายไดจากภายนอก 284 366 25 24 - - 309 390 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 3 26 (3) (26) - - 

รายไดทั้งสิ้น 284 366 28 50 (3) (26) 309 390 

กาํไรจากการดําเนนิงานตามสวนงาน 129 248 3 10   132 258 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอื่น       20 10 

   คาใชจายในการขายและบริการ       (27) (15) 

   คาใชจายในการบรหิาร       (84) (51) 

   คาใชจายทางการเงิน       (1) (1) 

   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได       3 (21) 

กําไรสําหรับงวด       43 180 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

(2) ธรุกิจบันเทิง ประกอบดวยธรุกิจเพลงและธรุกิจภาพยนตร 
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12. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

12.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 45 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 

160 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน อุปกรณ ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและรายการโทรทัศน 

12.2 การค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 2,020 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 6 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและ

บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 5 ลานบาท) 

12.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 5 ป  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่าํที่ตองจายใน

อนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

  (ตรวจสอบแลว) 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 132 69 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 316 57 

มากกวา 5 ป 519 - 

13. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรับผลประกอบการสําหรับป 2556 ใหแกผูถือหุนเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 0.104 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน้ 

145.6 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 เมษายน 2557 เงินปนผลนี้จะถูกบันทึกบัญชีใน                  

ไตรมาสที่สองของปปจจุบัน 

14. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 
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