
 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันเดียวกนั

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 ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็น 

ตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  

ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2558 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 438,951            598,068            292,627            447,025            

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 250,000            400,000            250,000            400,000            

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3 609,939            577,613            418,409            585,356            

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 2 -                        -                        1,948,744          1,496,741          

สินคาคงเหลือ 9,880                7,738                -                        -                        

คาใชจายลวงหนา 48,236              54,320              10,797              15,647              

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 43,628              21,450              14,980              4,744                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,400,634          1,659,189          2,935,557          2,949,513          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 289                   209                   178                   98                     

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                        -                        575,996            575,996            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 550,283            503,823            69,391              73,186              

สินทรัพยไมมีตัวตน

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 6 2,110,903          2,147,879          -                        -                        

   สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 7 1,431,668          1,222,230          197,964            22,328              

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 159,173            142,404            2,076                1,361                

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 36,355              29,120              12,839              6,694                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,288,671          4,045,665          858,444            679,663            

รวมสินทรัพย 5,689,305          5,704,854          3,794,001          3,629,176          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8 414,971            367,102            351,803            201,548            

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 301,000            301,000            -                        -                        

   หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 11,207              13,067              467                   771                   

ภาษีเงินไดคางจาย 18,185              17,397              17,397              17,397              

ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 38,698              28,491              7,734                14,688              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,330                6,523                232                   352                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 785,391            733,580            377,633            234,756            

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,390            403,390            -                        -                        

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 1,572,000          1,572,000          -                        -                        

   หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 3,301                5,698                -                        69                     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 22,691              21,504              10,915              10,427              

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,239                6,147                -                        -                        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,007,621          2,008,739          10,915              10,496              

รวมหนี้สิน 2,793,012          2,742,319          388,548            245,252            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 9

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 462,000            462,000            462,000            462,000            

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 3,080,121,158 หุน 

         (31 ธันวาคม 2557: หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน) 

            มูลคาหุนละ 0.1 บาท 308,012            308,000            308,012            308,000            

เงินรับลวงหนาคาหุน 10 2,036                303                   2,036                303                   

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,699,237          2,698,946          2,699,237          2,698,946          

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 41,592              41,592              41,592              41,592              

  ยังไมไดจัดสรร (519)                  67,528              354,576            335,083            

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (154,065)           (153,834)           -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 2,896,293          2,962,535          3,405,453          3,383,924          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,689,305          5,704,854          3,794,001          3,629,176          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 465,638            308,945            298,341            286,133            
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                       -                       -                       75,997              
รายไดอ่ืน 13,433              20,052              31,606              30,600              
รวมรายได 479,071            328,997            329,947            392,730            
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 356,107            176,319            213,935            213,103            
คาใชจายในการขายและบริการ 64,301              27,514              20,477              9,074                
คาใชจายในการบริหาร 129,924            84,086              71,439              50,640              
รวมคาใชจาย 550,332            287,919            305,851            272,817            
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (71,261)             41,078              24,096              119,913            
คาใชจายทางการเงิน (6,850)               (490)                  (10)                    (61)                    
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (78,111)             40,588              24,086              119,852            
ภาษีเงินได 11 10,064              2,606                (4,593)               (9,136)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (68,047)             43,194              19,493              110,716            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (231)                (3,017)             -                      -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (231)                  (3,017)               -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (68,278)             40,177              19,493              110,716            

กําไรตอหุน (บาท) 12
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
   กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.02)                 0.01                  0.01                  0.04                  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
   กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.02)                 0.01                  0.01                  0.04                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (78,111)             40,588              24,086              119,852            
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคา 16,397              10,612              5,625                5,221                
   คาตัดจําหนาย 87,585              13,441              16,220              614                   
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตัดจําหนาย 36,976              -                       -                       -                       
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                       417                   -                       -                       
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (กลับรายการ) 1,053                (1,145)               -                       -                       
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       -                       (75,997)             
   ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ 51                     150                   -                       -                       
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 9                       1                       9                       1,019                
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,202                3,969                2,139                1,618                
   ดอกเบ้ียรับ (4,036)               (8,063)               (16,674)             (11,939)             
   คาใชจายดอกเบ้ีย 6,850                490                   10                     61                     
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 71,976              60,460              31,415              40,449              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (21,858)             99,369              80,899              120,410            
   สินคาคงเหลือ (3,195)               1,754                -                       -                       
   คาใชจายจายลวงหนา 6,084                (8,440)               4,850                (422)                  
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,269)               (2,213)               (77)                    (683)                  
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (9,444)               (16,739)             142,703            (25,396)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,192)               1,433                (120)                  (481)                  
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,102              135,624            259,670            133,877            
   จายภาษีเงินได (11,792)             (13,411)             (11,376)             (11,683)             
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 25,310              122,213            248,294            122,194            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(หนวย: พันบาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 5,508                21,493              5,504                21,489              
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 150,000            483,976            150,000            483,976            
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       (452,003)           (735,000)           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (80)                    (3)                     (80)                    -                       
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       -                       (106,207)           
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       91,997              83,197              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (59,207)             (200,319)           (6,173)               (7,693)               
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (269,612)           (223,103)           (191,856)           (124)                  
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี -                       (339,000)           -                       -                       
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (173,391)           (256,956)           (402,611)           (260,362)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (6,850)               (490)                  (10)                    (61)                    
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (4,257)               (4,822)               (373)                  (1,492)               
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ 303                   -                       303                   -                       
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (1)                     (216)                  (1)                     (216)                  
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (10,805)             (5,528)               (81)                    (1,769)               
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (231)                  (3,017)               -                       -                       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (159,117)           (143,288)           (154,398)           (139,937)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 598,068            875,482            447,025            631,260            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 438,951            732,194            292,627            491,323            

-                       -                       
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซ้ืออุปกรณท่ียังไมไดชําระ 3,701                5,177                -                       -                       
   ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 27,411              9,989                -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 140,000                -                         2,698,946           14,000                392,254               100                     (152,365)            (152,265)            3,092,935             
กําไรสําหรับงวด -                          -                         -                         -                         43,194                 -                         -                         -                         43,194                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                          (3,017)                -                         (3,017)                (3,017)                  
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             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 308,000                303                     2,698,946           41,592                67,528                 (1,469)                (152,365)            (153,834)            2,962,535             
ขาดทุนสําหรับงวด -                          -                         -                         -                         (68,047)               -                         -                         -                         (68,047)                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                          (231)                   -                         (231)                   (231)                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                         -                         -                         (68,047)               (231)                   -                         (231)                   (68,278)                
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 9) 12                        (303)                   291                     -                         -                          -                         -                         -                         -                           
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 10) -                          2,036                  -                         -                         -                          -                         -                         -                         2,036                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2558 308,012                2,036                  2,699,237           41,592                (519)                    (1,700)                (152,365)            (154,065)            2,896,293             

-                          -                         -                         -                         -                          -                         -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ -                           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 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               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 308,000                  303                         2,698,946               41,592                    335,083                  3,383,924               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              19,493                    19,493                    
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 9) 12                           (303)                        291                         -                              -                              -                              
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 10) -                              2,036                      -                              -                              -                              2,036                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2558 308,012                2,036                    2,699,237              41,592                  354,576                3,405,453               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

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



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนีจั้ดทําขึน้เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปทีนํ่าเสนอครั้งลาสุด ดังนั้น  

งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให

ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนีค้วบคู

ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                          

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ

เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกีย่วกับ

บริษัทยอยในระหวางงวด  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมที่

ออกโดยสภาวิชาชพีบญัชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ ้นเพือ่ใหมีเนือ้หา      

เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ

คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย            

อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ

ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี  

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11 การรวมการงาน 

ฉบับที่ 12  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
ฉบับที่ 13  การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ             

ตองบการเงนิของบริษทัฯและบริษทัยอย 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

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 

 

 

 

 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 11 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบริการจาย 17 13 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 6 7 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย   

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    

รายไดจากการขายและการบริการ 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ - 76 ตามมติท่ีประชุมของบริษัทยอย 

ดอกเบ้ียรับ 13 4 รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 12 10 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

สวนแบงรายไดคาบริการ 108 112 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 3 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 4 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

รายไดจากการขายและการบริการ 5 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบริการจาย 12 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 5 4 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที ่เกี ่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่                                  

31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

31 มีนาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)    

บริษัทยอย - - 9 10 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 8 15 6 8 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8 15 15 18 

     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ3)    

บริษัทยอย - - 163 139 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 163 139 

    

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)   

บริษัทยอย - - - 92 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  - - - 92 

     

 เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 7 7 6 6 

รวมเงินมัดจําและเงินประกนั - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7 7 6 6 

     

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ8)    

บริษัทยอย - - 232 78 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 232 78 

     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)    

บริษัทยอย - - 5 14 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 15 15 10 9 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 15 15 15 23 
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ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที ่31 ธันวาคม 2557 

และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2558 

 (ตรวจสอบแลว)    

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 610 105 - 715 

บริษทั โมโน ทราเวล จาํกัด 18 - - 18 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 755 263 - 1,018 

บริษทั โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 45 10 - 55 

PT Mono Technology Indonesia 11 1 - 12 

Mono Technology Korea Corporation 46 60 - 106 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 12 - - 12 

บริษทั โมโน เรดโิอ จาํกัด - 10 - 10 

บริษทั โมโน เรดโิอ บรอดคาซท จาํกัด - 3 - 3 

 1,497 452 - 1,949 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 11 ลานบาท (2557: 14 ลานบาท) และเฉพาะของ     

บริษทัฯเปนจํานวน 7 ลานบาท (2557: 9 ลานบาท) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวางกาลขอ 14.2 ก) 

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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3. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) 8 15 15 18 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 170 270 42 156 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) - - 163 139 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 153 91 10 11 

รายไดคางรับ 287 210 192 173 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) - - - 92 

รวม 618 586 422 589 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 610 578 418 585 

ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ารคา ณ วันที ่31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ที่

คงคางนับจากวันที่ถึงกาํหนดชาํระดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 4 12 4 10 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 4 2 4 2 

มากกวา 3 - 6 เดือน - - 1 - 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 1 1 

มากกวา 12 เดือน - 1 5 5 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 8 15 15 18 
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(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 121 207 31 140 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 52 46 6 11 

มากกวา 3 - 6 เดือน 2 11 1 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน 5 10 - - 

มากกวา 12 เดือน 10 15 4 4 

 190 289 42 156 

หัก:  ประมาณการรับคืน (20) (19) - - 

 170 270 42 156 

หัก:  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 162 262 38 152 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 170 277 53 170 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ชื่อบริษทั ราคาทนุ 

เงินปนผลทีบ่รษิัทฯรับระหวาง 

งวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่

 31 มีนาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

31 มีนาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)   

บริษทั โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 52 52 - - 

บรษิทั โมโน ทราเวล จํากัด  9 9 - - 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากดั 8 8 - 76 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 320 320 - - 

บริษทั โมโน เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด  55 55 - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด - - - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - - 

PT Mono Technology Indonesia 4 4 - - 

Mono Technology Korea Corporation 18 18 - - 

Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 107 - - 

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

 576 576 - 76 
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 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุนของเงินลงทุนเปนจํานวน 271

ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผือ่การดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวเนือ่งจากผูบริหารของ

บริษัทฯ เชื่อวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

  (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 504 73  

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 62 2 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (16) (6) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 550 69 

6.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 2,148 - 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (37) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 2,111 - 

7. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 1,222 22 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 298 192 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (88) (16) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 1,432 198 
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8. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

31 มีนาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) - - 232 78 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 129 172 48 81 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) 15 15 15 23 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 65 56 20 12 

คาใชจายคางจาย 100 49 36 3 

เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 106 75 1 5 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 415 367 352 202 

9. ทุนเรือนหุน 

 ในเดือนธันวาคม 2557 มีการใชสิทธิซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 121,183 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท 

รวมเปนเงนิ 0.3 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลว

จํานวน 308,012,115.8 บาท (หุ นสามัญจํานวน 3,080,121,158 หุ น มูลคาหุ นละ 0.1 บาท) เมื่อวันที่              

8 มกราคม 2558 

10. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในระหวางไตรมาสปจจุบัน มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 814,379 หนวย โดยจัดสรรเปน

หุ นสามัญใหมจํานวน 814,379 หุ น ซึ ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที ่                 

8 เมษายน 2558 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนดังกลาวจํานวน       

2 ลานบาท เปน “เงนิรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิทีย่ังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,499,067,065 

หนวย 
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11. ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลี ่ยทั ้งปที ่

ประมาณไว 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดระหวางกาล 6 9 5 9 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (16) (12) - - 

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (10) (3) 5 9 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริม     

การลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

12. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพืน้ฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ใหม เน่ืองจากการออกหุนปนผลจํานวน 1,680 ลานหุน ณ วันที่ 12 กนัยายน 2557 โดยถือเสมือนวาการออก

หุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันที่เร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ              

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน

ระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักของหุนสามัญทีบ่ริษัทฯอาจตองออกเพือ่แปลงหุนสามัญเทียบเทา

ปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนงวดหรือ  ณ  วันออกหุน

สามญัเทยีบเทา 

 การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงการคาํนวณไดดังน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 กําไร (ขาดทุน)  

สําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

กําไร (ขาดทุน) 

ตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท) 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญ (68) 43 3,080 3,080 (0.02) 0.01 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 606 -   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (68) 43 3,686 3,080 ปรับเพ่ิม 0.01 

 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท) 

       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 19 111 3,080 3,080 0.01 0.04 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 606 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ

สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 19 111 3,686 3,080 0.01 0.04 
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13.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่

รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่

31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ธุรกิจสื่อและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจากการขายและการบริการ         

   รายไดจากภายนอก 419 284 47 25 - - 466 309 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 4 3 (4) (3) - - 

รายไดทั้งสิ้น 419 284 51 28 (4) (3) 466 309 

กาํไรจากการดําเนนิงานตามสวนงาน 108 129 2 3   110 132 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอื่น       13 20 

   คาใชจายในการขายและบริการ       (64) (27) 

   คาใชจายในการบริหาร       (130) (84) 

   คาใชจายทางการเงิน       (7) (1) 

   ภาษีเงินได       10 3 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด       (68) 43 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

(2) ธรุกิจบันเทิง ประกอบดวยธรุกิจเพลงและธรุกิจภาพยนตร 

14. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

14.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 663 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2557: 363 

ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

14.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชือ่เปนจํานวน 

3,949 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,947 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะ

ของบริษัทฯเปนจํานวน 3,912 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,907 ลานบาท) 
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ข)  ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการทีธ่นาคารออกหนังสือค้าํประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 2,152 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 2,147 ลานบาท) ในนามของ

บริษทัฯและบริษทัยอย และเฉพาะของบริษทัฯเปนจํานวน 6 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2557: 6 ลานบาท) 

14.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขัน้ต่าํทีต่องจายใน

อนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

  (ตรวจสอบแลว) 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 172 179 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 321 343 

มากกวา 5 ป 469 477 

15. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

เมื ่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2558 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับผลประกอบการสําหรับป 2557 ใหแกผูถือหุนเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงินทัง้สิ้น 

61.6 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที ่20 พฤษภาคม 2558 เงินปนผลนี้จะถูกบันทึกบัญชีใน            

ไตรมาสที่สองของปปจจุบัน 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
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