
 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 



 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มถินุายน 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถินุายน 2557 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ              

ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                  

งบการเงินรวมแบบยอของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานขอมูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน

ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง 

งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล

ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

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: 6 สิงหาคม 2557 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557  31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557  31 ธันวาคม 2556

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 931,336             875,482             460,456             631,260             

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 666,601             1,401,501          666,601             1,401,501          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3 385,103             403,377             441,870             493,689             

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 2 -                         -                         1,023,034          105,514             

สินคาคงเหลือ 5,562                 6,675                 -                         -                         

คาใชจายจายลวงหนา 47,037               24,022               24,629               11,027               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,035,639          2,711,057          2,616,590          2,642,991          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 240                    294                    112                    -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 1.2, 4 -                         -                         575,496             469,289             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 467,642             220,334             77,252               69,971               

สินทรัพยไมมีตัวตน 6 761,025             322,601             21,634               19,993               

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 7 2,223,474          39,000               -                         -                         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 68,064               21,768               2,388                 1,604                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 44,609               41,055               17,067               16,525               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,565,054          645,052             693,949             577,382             

รวมสินทรัพย 5,600,693          3,356,109          3,310,539          3,220,373          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557  31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557  31 ธันวาคม 2556

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10,238               -                         -                         -                         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8 254,084             199,651             192,011             199,075             

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย 7 301,000             -                         -                         -                         

   หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 15,602               16,830               2,044                 3,960                 

ภาษีเงินไดคางจาย 4,754                 319                    4,754                 -                         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,902                 1,998                 379                    1,477                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 589,580             218,798             199,188             204,512             

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 403,390             -                         -                         -                         

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย 7 1,572,000          -                         -                         -                         

   หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 11,269               14,645               260                    832                    

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 26,915               23,992               15,315               13,796               

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,803                 5,739                 -                         -                         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,019,377          44,376               15,575               14,628               

รวมหนี้สิน 2,608,957          263,174             214,763             219,140             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

30 มิถุนายน 2557  31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 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 293,495             392,254             242,830             148,287             

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (154,705)           (152,265)           -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 2,991,736          3,092,935          3,095,776          3,001,233          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,600,693          3,356,109          3,310,539          3,220,373          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 355,806             361,648             309,975             334,174             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                        -                        75,197               95,996               
รายไดอื่น 16,143               19,767               35,318               29,859               
รวมรายได 371,949             381,415             420,490             460,029             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 244,265             134,862             213,412             213,883             
คาใชจายในการขายและบริการ 40,514               21,106               11,229               10,120               
คาใชจายในการบริหาร 102,161             59,986               52,650               47,282               
รวมคาใชจาย 386,940             215,954             277,291             271,285             
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและรายได
   (คาใชจาย) ภาษีเงินได (14,991)             165,461             143,199             188,744             
คาใชจายทางการเงิน (1,339)               (733)                  (42)                    (639)                  
กําไร (ขาดทุน) กอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (16,330)             164,728             143,157             188,105             
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 10 19,976               (12,240)             (13,731)             (18,267)             
กําไรสําหรับงวด 3,646                 152,488             129,426             169,838             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 577                  (269)                -                       -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 577                    (269)                  -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,223                 152,219             129,426             169,838             

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.003                 0.124                 0.092                 0.138                 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 1,400,000          1,230,385          1,400,000          1,230,385          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 664,751             752,077             596,108             695,397             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                        -                        151,194             186,393             
รายไดอื่น 36,195               29,574               65,918               49,156               
รวมรายได 700,946             781,651             813,220             930,946             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 420,584             267,598             426,515             442,099             
คาใชจายในการขายและบริการ 67,938               36,377               20,303               20,759               
คาใชจายในการบริหาร 186,337             110,522             103,290             82,808               
รวมคาใชจาย 674,859             414,497             550,108             545,666             
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและรายได
   (คาใชจาย) ภาษีเงินได 26,087               367,154             263,112             385,280             
คาใชจายทางการเงิน (1,829)               (1,273)               (103)                  (1,380)               
กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 24,258               365,881             263,009             383,900             
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 10 22,582               (33,192)             (22,867)             (38,464)             
กําไรสําหรับงวด 46,840               332,689             240,142             345,436             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (2,440)             322                  -                       -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (2,440)               322                    -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,400               333,011             240,142             345,436             

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.033                 0.279                 0.172                 0.290                 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 1,400,000          1,192,901          1,400,000          1,192,901          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 24,258               365,881             263,009             383,900             
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 23,988               17,071               10,680               9,713                 
   คาตัดจําหนาย 44,198               6,596                 1,221                 1,018                 
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตัดจําหนาย 27,527               -                        -                        -                        
   หน้ีสงสัยจะสูญ 456                    -                        40                      -                        
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (กลับรายการ) (719)                  532                    -                        -                        
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        (151,194)           (186,393)           
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ 148                    (267)                  (2)                      -                        
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (2)                      (170)                  1,801                 (43)                    
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,102                 1,379                 2,210                 241                    
   ดอกเบ้ียรับ (15,712)             (1,314)               (26,218)             (1,531)               
   คาใชจายดอกเบ้ีย 1,828                 1,273                 103                    1,380                 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 111,072             390,981             101,650             208,285             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 4,550                 (13,205)             41,491               (23,318)             
   สินคาคงเหลือ 1,832                 (813)                  -                        -                        
   คาใชจายจายลวงหนา (23,015)             49                      (13,602)             340                    
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (144)                  5,186                 (524)                  (233)                  
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 32,453               (16,992)             (7,517)               (59,190)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,904                 (3,049)               (1,098)               (746)                  
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 128,652             362,157             120,400             125,138             
   จายภาษีเงินได (22,625)             (47,145)             (18,914)             (39,505)             
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย -                        4,092                 -                        -                        
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 106,027             319,104             101,486             85,633               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หนวย: พันบาท)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 29,005               1,314                 28,531               1,531                 
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 734,900             -                        734,900             -                        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                        -                        (919,324)           (55,972)             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 54                      (3)                      (112)                  -                        
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                        -                        (106,207)           -                        
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        159,194             208,992             
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (251,683)           (14,673)             (17,984)             (7,564)               
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                        259                    -                        -                        
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (475,726)           (70,491)             (2,863)               (7,344)               
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี (339,000)           -                        -                        -                        
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (302,450)           (83,594)             (123,865)           139,643             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (1,828)               (1,273)               (103)                  (3,438)               
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มข้ึน 10,238               1,188                 -                        -                        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยลดลง -                        -                        -                        (73,000)             
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,390             -                        -                        -                        
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (11,249)             (9,697)               (2,488)               (5,429)               
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                        2,720,346          -                        2,720,346          
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (145,834)           (323,400)           (145,834)           (323,400)           
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 254,717             2,387,164          (148,425)           2,315,079          
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,440)               322                    -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 55,854               2,622,996          (170,804)           2,540,355          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 875,482             82,911               631,260             37,540               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 931,336             2,705,907          460,456             2,577,895          

-                    -                        
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซื้ออุปกรณท่ียังไมไดชําระ 19,786               18,207               -                        -                        
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 6,896                 -                        -                        -                        
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 1,873,000          -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

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 11) -                          -                         -                         (323,400)            -                         -                         -                         (323,400)             
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 24,500                 2,695,846           -                         -                          -                         -                         -                         2,720,346            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                         -                         332,689               322                    -                         322                    333,011               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 140,000                2,698,946           14,000                485,624               (3)                       (152,365)            (152,368)            3,186,202            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 140,000                2,698,946           14,000                392,254               100                    (152,365)            (152,265)            3,092,935            
   (ตรวจสอบแลว)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                          -                         -                         (145,599)            -                         -                         -                         (145,599)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                         -                         46,840                 (2,440)                -                         (2,440)                44,400                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 140,000                2,698,946           14,000                293,495               (2,340)                (152,365)            (154,705)            2,991,736            

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแลว) 115,500                  3,100                      14,000                    176,268                  308,868                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                              -                              -                              (323,400)                 (323,400)                 
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 24,500                    2,695,846               -                              -                              2,720,346               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              345,436                  345,436                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 140,000                2,698,946              14,000                  198,304                3,051,250              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 140,000                  2,698,946               14,000                    148,287                  3,001,233               
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) -                              -                              -                              (145,599)                 (145,599)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              240,142                  240,142                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 140,000                2,698,946              14,000                  242,830                3,095,776              

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน 2557 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิม่เติมจากงบการเงินประจําปทีนํ่าเสนอครัง้ลาสุด ดังนั้น  

งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให

ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนีค้วบคู

ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                          

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

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 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.3 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตไวแลวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไม

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยหรือไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ 

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 
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 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรบังวดสามเดอืน

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2557 2556 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและการบรกิาร 10 2 15 10 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบริการ 1 - 1 2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบริหาร 21 15 41 29 ราคาตามสัญญา 

ซ้ืออุปกรณ - 1 - 1 ราคาตลาด 
 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2557 2556 2557 2556  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดจากการขายและการบรกิาร - 1 1 2 ราคาตามสัญญา 

เงินปนผลรับ 75 96 151 186 ตามมติที่ประชุมของบริษทัยอย 

ดอกเบี้ยรับ 7 - 11 - รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 12 11 22 21 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบริการ 112 145 224 306 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการขายและบรกิาร 1 2 3 8 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบรหิาร - 2 3 2 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยจาย - - - 1 รอยละ 3 ตอป 

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและการบรกิาร 3 3 6 7 ราคาตามสัญญา 

ตนทุนขายและบรกิาร 1 - 1 2 ราคาตามสัญญา 

คาใชจายในการบรหิาร 16 13 31 26 ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที ่เกี ่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่                                  

31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

30 มถินุายน 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)    

บริษัทยอย - - 7 5 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 14 17 2 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 14 17 9 12 

     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ3)    

บริษัทยอย - - 94 92 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 94 92 

    

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)   

บริษัทยอย - - 75 83 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  - - 75 83 

     

 เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 8 6 5 

รวมเงินมัดจําและเงินประกนั - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 8 6 5 

     

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ8)    

บริษัทยอย - - 71 78 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1 3 1 3 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั 1 3 72 81 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

30 มถินุายน 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)    

บริษัทยอย - - 1 5 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 14 14 9 8 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 14 14 10 13 

ยอดคงเหลอืของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที ่31 ธันวาคม 2556 

และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2557 

 (ตรวจสอบแลว)    

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 70 270 - 340 

บริษทั โมโน ทราเวล จํากัด 13 - - 13 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด - 625 - 625 

บริษทั โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด - 20 - 20 

PT Mono Technology Indonesia 10 - (1) 9 

Mono Technology Korea Corporation 10 - - 10 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 3 - 6 

 106 918 (1) 1,023 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานทีใ่หแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 10 ลานบาท และ 24 ลานบาท ตามลําดับ 

(2556: 10 ลานบาท และ 21 ลานบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 7 ลานบาท และ 16 

ลานบาท ตามลําดับ (2556: 7 ลานบาท และ 14 ลานบาท ตามลําดับ) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 13.2 ก) 

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

3. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 14 17 9 12 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 125 182 95 147 

รายไดคางรับ 177 157 167 144 

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 2) - - 75 83 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) - - 94 92 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 77 55 5 19 

รวม 393 411 445 497 

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

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 385 403 442 494 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที ่31 ธันวาคม 2556 แยกตามอายุลูกหนีท้ี่

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 6 3 1 2 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 5 13 2 6 

มากกวา 3 - 6 เดือน 3 1 1 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 2 

มากกวา 12 เดือน - - 3 1 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 14 17 9 12 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 89 131 73 110 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 35 47 17 28 

มากกวา 3 - 6 เดือน 4 6 1 4 

มากกวา 6 - 12 เดือน 3 8 - 1 

มากกวา 12 เดือน 11 10 4 4 

 142 202 95 147 

หัก:  ประมาณการรับคืน (17) (20) - - 

 125 182 95 147 

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

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 117 174 92 144 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 131 191 101 156 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ชื่อบริษัท ราคาทนุ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  (ตรวจสอบแลว)     

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 52 52 - - - - 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  9 9 - - - - 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 75 96 151 186 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 320 320 - - - - 

บริษัท 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 75 96 151 186 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

  (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 220 70 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 272 18 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (24) (11) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2557 468 77 

6. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแลว) 323 20 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 482 3 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (44) (1) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2557 761 22 

7.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บริษัทยอย”) เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลืน่ความถี่เพื่อให

บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทัว่ไปแบบความคมชัด

ปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทยอยดังกลาวจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถีจํ่านวน 

2,250 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแยกชําระ ดังน้ี  

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่ 

กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

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

ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
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 ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 15 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาต (วันที ่25 เมษายน 2557) บริษัทยอยไดชําระเงิน

ประมูลคลื่นความถีง่วดทีห่นึง่จํานวนรอยละหาสิบของราคาประมูลในสวนของราคาขัน้ต่าํและจํานวน

รอยละสิบในสวนทีเ่กินกวาราคาขัน้ต่าํและภาษีมูลคาเพิ่มรวมเปนเงินทั้งสิ้น 365 ลานบาท (สุทธิจากเงิน

ประกันการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวน 38 ลานบาท) พรอมวางหนังสือค้าํประกันจาก

ธนาคารเพือ่ค้าํประกันการชําระเงินในสวนทีเ่หลือใหกับ กสทช. แลวเมือ่วันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 บริษัทยอย

ไดบันทึกคาประมูลสวนที่เหลือจํานวน 1,873 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เปนตนทุนการไดรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจายในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

นอกจากนี ้บริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมอื่น และนําสงเงินรายปเขากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตาม

ประกาศ กสทช. 

เพื่อเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2557 บริษัทยอยดังกลาวไดเขาทํา

สัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถีภ่าคพืน้ดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลผานบริการโครงขายของททบ. 

ตัง้แตวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยบริษัทยอยตองจายคาใชบริการโครงขาย

เปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา 

8. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 1 3 72 81 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 129 96 88 64 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหต ุ2) 14 14 10 13 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 74 49 13 25 

คาใชจายคางจาย 36 38 9 16 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 254 200 192 199 
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9. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเขาทําสัญญากู ยืมเงินกับ  

ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 1,350 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียง

กับอัตราเงินกูยืมขั้นตํ่า และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสจํานวน 24 งวด โดยเริม่ชําระงวดแรก

ในวันที่ 30 กันยายน 2560 และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เงินกูยืม

ดังกลาวค้าํประกันโดยบริษัทฯ และภายใตสัญญาใหสินเชือ่ดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไว   

บางประการ เชน การรักษาอัตราสวนทางการเงินและการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน    

เปนตน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูทีย่ังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 946.6 

ลานบาท 

10. ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลี ่ยทั ้งปที ่

ประมาณไว 

 รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดระหวางกาล (14) (18) (14) (18) 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว 34 6 - - 

รายได (คาใชจาย) เงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 20 (12) (14) (18) 
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 รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มถินุายน 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดระหวางกาล (23) (40) (23) (39) 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว 46 7 - 1 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 23 (33) (23) (38) 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

11. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน     

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่11 เมษายน 2557 145.6 0.10 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดหกเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 
145.6 0.10 

    

เงินปนผลประจําป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่13 มีนาคม 2556 161.7 0.14 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 161.7 0.14 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดหกเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

 
323.4 0.28 

12. สวนงานดาํเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่

รายงาน 
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 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มถินุายน 2557 และ 2556 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจสื่อและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการขายและการบริการ         

   รายไดจากภายนอก 326 342 30 20 - - 356 362 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 4 2 (4) (2) - - 

รายไดทั้งสิ้น 326 342 34 22 (4) (2) 356 362 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน 

   ตามสวนงาน 115 224 (3) 3   112 227 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอื่น       16 20 

   คาใชจายในการขายและบริการ       (41) (21) 

   คาใชจายในการบริหาร       (102) (60) 

   คาใชจายทางการเงิน       (1) (1) 

   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได       20 (12) 

กําไรสําหรับงวด       4 153 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตดัรายการ

บัญชีระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการขายและการบรกิาร         

   รายไดจากภายนอก 610 708 55 44 - - 665 752 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 7 5 (7) (5) - - 

รายไดทั้งส้ิน 610 708 62 49 (7) (5) 665 752 

กําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงาน 244 473 - 12   244 485 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอ่ืน       36 29 

   คาใชจายในการขายและบรกิาร       (68) (36) 

   คาใชจายในการบรหิาร       (186) (111) 

   คาใชจายทางการเงนิ       (2) (1) 

   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได       23 (33) 

กําไรสําหรับงวด       47 333 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

(2) ธรุกิจบันเทิง ประกอบดวย ธรุกิจเพลง และธรุกิจภาพยนตร 
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13. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 222 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 

160 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน อุปกรณและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

13.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อเปนจํานวน 

3,614 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 100 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะ

ของบริษัทฯเปนจํานวน 3,574 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 60 ลานบาท) 

ข)  ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที ่ธนาคารออกหนังสือ             

ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 2,019 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 6 ลานบาท) ในนาม 

ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 5       

ลานบาท) 

13.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายใน

อนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556 

  (ตรวจสอบแลว) 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 159 69 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 347 57 

มากกวา 5 ป 505 - 

14. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
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