
 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส

เงนิสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูล

ทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

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: 5 สิงหาคม 2558 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 177,403             598,068             21,959               447,025             

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 100,000             400,000             100,000             400,000             

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3 733,040             577,613             502,461             585,356             

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 2 -                         -                         2,228,021          1,496,741          

สินคาคงเหลือ 8,246                 7,738                 -                         -                         

คาใชจายลวงหนา 51,125               54,320               28,229               15,647               

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 36,141               21,450               15,332               4,744                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,105,955          1,659,189          2,896,002          2,949,513          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 220                    209                    109                    98                      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         575,996             575,996             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 580,831             503,823             77,579               73,186               

สินทรัพยไมมีตัวตน

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 6 2,073,518          2,147,879          -                         -                         

   สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 7 1,574,359          1,222,230          188,779             22,328               

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 178,323             142,404             2,178                 1,361                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 47,985               29,120               13,943               6,694                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,455,236          4,045,665          858,584             679,663             

รวมสินทรัพย 5,561,191          5,704,854          3,754,586          3,629,176          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 135,000             -                         15,000               -                         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8 386,886             367,102             316,838             201,548             

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 412,000             301,000             -                         -                         

   หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 12,675               13,067               3,454                 771                    

ภาษีเงินไดคางจาย 23                      17,397               -                         17,397               

ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 46,112               28,491               14,594               14,688               

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,831                 6,523                 292                    352                    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 994,527             733,580             350,178             234,756             

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 725,460             403,390             -                         -                         

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 1,160,000          1,572,000          -                         -                         

   หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 7,811                 5,698                 5,982                 69                      

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 23,878               21,504               11,402               10,427               

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,239                 6,147                 -                         -                         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,923,388          2,008,739          17,384               10,496               

รวมหนี้สิน 2,917,915          2,742,319          367,562             245,252             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558  31 ธันวาคม 2557

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 3,080,935,537 หุน 

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

            มูลคาหุนละ 0.1 บาท 308,094             308,000             308,094             308,000             

เงินรับลวงหนาคาหุน -                         303                    -                         303                    

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,701,191          2,698,946          2,701,191          2,698,946          

กําไรสะสม

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

  ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (255,995)           67,528               336,147             335,083             

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (151,606)           (153,834)           -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 2,643,276          2,962,535          3,387,024          3,383,924          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,561,191          5,704,854          3,754,586          3,629,176          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 466,216             355,806             266,646             309,975             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                        -                        23,999               75,197               
รายไดอื่น 8,496                 16,143               36,532               35,318               
รวมรายได 474,712             371,949             327,177             420,490             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 492,148             244,265             191,883             213,412             
คาใชจายในการขายและบริการ 67,351               40,514               13,828               11,229               
คาใชจายในการบริหาร 114,154             102,161             73,157               52,650               
รวมคาใชจาย 673,653             386,940             278,868             277,291             
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (198,941)           (14,991)             48,309               143,199             
คาใชจายทางการเงิน (9,115)               (1,339)               (293)                  (42)                    
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (208,056)           (16,330)             48,016               143,157             
ภาษีเงินได 12 14,182               19,976               (4,843)               (13,731)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (193,874)           3,646                 43,173               129,426             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 2,459               577                  -                       -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,459                 577                    -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (191,415)           4,223                 43,173               129,426             

กําไรตอหุน (บาท) 13
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.063)               0.001                 0.014                 0.042                 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.063)               0.001                 0.012                 0.042                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 931,854             664,751             564,987             596,108             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 - -                        23,999               151,194             
รายไดอื่น 21,929               36,195               68,138               65,918               
รวมรายได 953,783             700,946             657,124             813,220             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 848,255             420,584             405,818             426,515             
คาใชจายในการขายและบริการ 131,652             67,938               34,305               20,303               
คาใชจายในการบริหาร 244,078             186,337             144,596             103,290             
รวมคาใชจาย 1,223,985          674,859             584,719             550,108             
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (270,202)           26,087               72,405               263,112             
คาใชจายทางการเงิน (15,965)             (1,829)               (303)                  (103)                  
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (286,167)           24,258               72,102               263,009             
ภาษีเงินได 12 24,246               22,582               (9,436)               (22,867)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (261,921)           46,840               62,666               240,142             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 2,228               (2,440)             - -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,228                 (2,440)               -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (259,693)           44,400               62,666               240,142             

กําไรตอหุน (บาท) 13
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.085)               0.015                 0.020                 0.078                 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.085)               0.015                 0.017                 0.078                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (286,167)           24,258               72,102               263,009             
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 34,297               23,988               11,905               10,680               
   คาตัดจําหนาย 197,200             44,198               25,635               1,221                 
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตัดจําหนาย 74,361               27,527               -                        -                        
   หน้ีสงสัยจะสูญ -                        456                    -                        40                      
   กลับรายการการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (5,812)               (719)                  -                        -                        
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        (23,999)             (151,194)           
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ 51                      148                    -                        (2)                      
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 24,548               -                        -                        -                        
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง -                        (2)                      2,875                 1,801                 
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,263                 5,102                 2,361                 2,210                 
   ดอกเบ้ียรับ (5,011)               (15,712)             (33,476)             (26,218)             
   คาใชจายดอกเบ้ีย 15,965               1,828                 303                    103                    
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 54,695               111,072             57,706               101,650             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (139,774)           4,550                 17,428               41,491               
   สินคาคงเหลือ 5,304                 1,832                 -                        -                        
   คาใชจายจายลวงหนา 7,643                 (23,015)             (12,582)             (13,602)             
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,696)               (144)                  (82)                    (524)                  
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (5,037)               32,453               107,584             (7,517)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (4,692)               1,904                 (60)                    (1,098)               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (86,557)             128,652             169,994             120,400             
   จายภาษีเงินได (47,630)             (22,625)             (34,818)             (18,914)             
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,505                 -                        -                        -                        
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (129,682)           106,027             135,176             101,486             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หนวย: พันบาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,676                 29,005               6,550                 28,531               
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 300,000             734,900             300,000             734,900             
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                        -                        (734,155)           (919,324)           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (11)                    54                      (11)                    (112)                  
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                        -                        -                        (106,207)           
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        115,996             159,194             
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (57,807)             (251,683)           (11,289)             (17,984)             
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (610,907)           (475,726)           (192,086)           (2,863)               
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี (301,000)           (339,000)           -                        -                        
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (663,049)           (302,450)           (514,995)           (123,865)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (20,413)             (1,828)               (303)                  (103)                  
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 135,000             10,238               15,000               -                        
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 322,070             403,390             -                        -                        
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (7,692)               (11,249)             (817)                  (2,488)               
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 2,339                 -                        2,339                 -                        
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (61,466)             (145,834)           (61,466)             (145,834)           
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 369,838             254,717             (45,247)             (148,425)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,228                 (2,440)               -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (420,665)           55,854               (425,066)           (170,804)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 598,068             875,482             447,025             631,260             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 177,403             931,336             21,959               460,456             

-                    -                        
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซื้ออุปกรณท่ียังไมไดชําระ 53,550               19,786               5,010                 -                        
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ -                        6,896                 -                        -                        
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย -                        1,873,000          -                        -                        

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 -                            -                          -                          -                          46,840                 -                          -                          -                          46,840                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                          -                          -                          -                           (2,440)                 -                          (2,440)                 (2,440)                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                          -                          -                          46,840                 (2,440)                 -                          (2,440)                 44,400                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                            -                          -                          -                          (145,599)              -                          -                          -                          (145,599)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 140,000                -                          2,698,946           14,000                293,495               (2,340)                 (152,365)            (154,705)            2,991,736            

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 -                            -                          -                          -                          (261,921)              -                          -                          -                          (261,921)             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                            -                          -                          -                          -                           2,228                  -                          2,228                  2,228                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                          -                          -                          (261,921)              2,228                  -                          2,228                  (259,693)             
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 94                         (303)                    2,245                  -                          -                           -                          -                          -                          2,036                   
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                            -                          -                          -                          (61,602)               -                          -                          -                          (61,602)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558 308,094                -                          2,701,191           41,592                (255,995)              759                     (152,365)            (151,606)            2,643,276            

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

งบการเงินรวม



(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 -                              -                              -                              -                              240,142                  240,142                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                              -                              -                              -                              (145,599)                 (145,599)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 140,000                -                            2,698,946              14,000                  242,830                3,095,776              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 308,000                  303                         2,698,946               41,592                    335,083                  3,383,924               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              62,666                    62,666                    
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 94                           (303)                        2,245                      -                              -                              2,036                      
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                              -                              -                              -                              (61,602)                   (61,602)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558 308,094                -                            2,701,191              41,592                  336,147                3,387,024              

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถินุายน 2558 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) 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 2557 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกีย่วกับ

บริษัทยอยในระหวางงวด  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมที่

ออกโดยสภาวิชาชพีบญัชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึน้เพื่อใหมีเนือ้หา      

เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ

คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย            

อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ

ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี  
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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 มกีรรมการรวมกัน 

บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มกีรรมการรวมกนั 
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 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2558 2557 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและการบรกิาร 5 10 16 15 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

ตนทุนการใหบริการ 1 - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบรกิารจาย 19 20 36 33 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสรมิการขาย - - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 5 2 11 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวด                 

สามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 

 

 2558 2557 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดจากการขายและการบรกิาร 1 - 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ 24 75 24 151 ตามมติที่ประชุมของบริษทัยอย 

ดอกเบี้ยรับ 16 7 29 11 รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 15 12 27 22 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

สวนแบงรายไดคาบริการ 96 112 204 224 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสรมิการขาย 3 2 6 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 4 - 8 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและการบรกิาร 2 3 7 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบรกิารจาย 12 12 24 23 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสรมิการขาย - - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 5 4 10 8 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที ่เกี ่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่                                  

31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 มถินุายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)    

บริษัทยอย - - 10 10 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 9 15 5 8 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 9 15 15 18 

     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ3)    

บริษัทยอย - - 193 139 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 193 139 

    

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)   

บริษัทยอย - - - 92 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  - - - 92 

     

 เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 7 7 6 6 

รวมเงินมัดจําและเงินประกนั - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7 7 6 6 

     

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ8)    

บริษัทยอย - - 156 78 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 156 78 
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 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 มถินุายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทยอย 

 (หมายเหตุ 8) 

- - 4 14 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 18 15 12 9 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 18 15 16 23 

ยอดคงเหลอืของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที ่31 ธันวาคม 2557 

และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2558 

 (ตรวจสอบแลว)    

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 610 120 - 730 

บริษทั โมโน ทราเวล จํากัด 18 5 - 23 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 755 492 - 1,247 

บริษทั โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 45 15 - 60 

PT Mono Technology Indonesia 11 1 - 12 

Mono Technology Korea Corporation 46 63 - 109 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 12 3 - 15 

บริษทั โมโน เรดโิอ จาํกัด - 27 - 27 

บริษทั โมโน เรดโิอ บรอดคาซท จาํกัด - 5 - 5 

 1,497 731 - 2,228 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานทีใ่หแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 11 ลานบาท และ 22 ลานบาท ตามลําดับ 

(2557: 10 ลานบาท และ 24 ลานบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 7 ลานบาท และ 14  

ลานบาท ตามลําดับ (2557: 7 ลานบาท และ 16 ลานบาท ตามลําดับ) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวางกาลขอ 16.2 ก) 

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

3. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มถินุายน 31 ธันวาคม  30 มถินุายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2) 9 15 15 18 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 343 270 131 156 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหต ุ2) - - 193 139 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 166 91 1 11 

รายไดคางรับ 223 210 166 173 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2) - - - 92 

รวม 741 586 506 589 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 733 578 502 585 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที ่31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุลูกหนีท้ี่

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 5 12 2 10 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 3 2 2 2 

มากกวา 3 - 6 เดือน 1 - 3 - 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 1 

มากกวา 12 เดือน - 1 6 5 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 9 15 15 18 
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(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 242 207 117 140 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 93 46 9 11 

มากกวา 3 - 6 เดือน 11 11 1 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน 2 10 - - 

มากกวา 12 เดือน 12 15 4 4 

 360 289 131 156 

หัก:  ประมาณการรับคืน (17) (19) - - 

 343 270 131 156 

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

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 335 262 127 152 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 344 277 142 170 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ชื่อบริษัท ราคาทนุ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

30 มิถุนายน 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

30 มิถุนายน 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)     

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 52 52 - - - - 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  9 9 - - - - 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 24 75 24 151 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 320 320 - - - - 

บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท 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 24 75 24 151 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

  (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 504 73  

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 111 17 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (34) (12) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2558 581 78 

6.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (74) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 2,074 - 

7. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 574 192 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (197) (25) 

ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจําหนาย (25) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 1,574 189 
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8. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 มิถุนายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) - - 156 78 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 133 172 88 81 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) 18 15 16 23 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 69 56 25 12 

คาใชจายคางจาย 85 49 31 3 

เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 82 75 1 5 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 387 367 317 202 

9. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 403 

บวก: กูเพิ่ม 322 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558 725 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไวบางประการ เชน การรักษาอัตราสวน

ทางการเงินใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน

เปนตน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 625 ลานบาท   

(31 ธันวาคม 2557: 947 ลานบาท) 
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10. ทุนเรือนหุน 

 ในเดือนมีนาคม 2558 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 814,379 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท 

รวมเปนเงนิ 2.0 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลว

จํานวน 308,093,553.7 บาท (หุ นสามัญจํานวน 3,080,935,537 หุน มูลคาหุ นละ 0.1 บาท) เมื่อวันที่             

8 เมษายน 2558 

 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 

11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ณ วันที ่ 30  มิถุนายน 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที ่ยั งมิไดมีการใชสิทธิ จํานวน 

1,499,067,065 หนวย 

12. ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลี ่ยทั ้งปที ่

ประมาณไว 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดระหวางกาล 6 14 5 14 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว (20) (34) - - 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (14) (20) 5 14 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดระหวางกาล 12 23 10 23 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว (36) (46) (1) - 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (24) (23) 9 23 
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 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริม     

การลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรบัการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

13. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2557 ใหม เนือ่งจากการออกหุนปนผลจํานวน 1,680 ลานหุน ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 โดยถือ

เสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันที่เร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ              

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน

ระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา

ปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนงวดหรือ  ณ  วันออกหุน

สามญัเทยีบเทา 

 การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 แสดงการคาํนวณไดดังน้ี 

 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 (194) 4 3,080 3,080 (0.063) 0.001 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 457 -   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (194) 4 3,537 3,080 ปรับเพ่ิม 0.001 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

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

       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 43 129 3,080 3,080 0.014 0.042 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 457 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ

สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 43 129 3,537 3,080 0.012 0.042 

 การคํานวณกาํไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 แสดงการคาํนวณไดดังน้ี 

 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 (262) 47 3,080 3,080 (0.085) 0.015 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 540 -   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (262) 47 3,620 3,080 ปรับเพ่ิม 0.015 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

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

       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบรษิัทใหญ 63 240 3,080 3,080 0.020 0.078 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 540 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ

สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 63 240 3,620 3,080 0.017 0.078 

14. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน     

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่23 เมษายน 2558 61.6 0.02 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดหกเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

 
61.6 0.02 

    

เงินปนผลประจําป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่11 เมษายน 2557 145.6 0.10 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดหกเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 
145.6 0.10 

15.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่

รายงาน 
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 ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและ        

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจสื่อและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจากการขายและการบริการ         

   รายไดจากภายนอก 432 326 34 30 - - 466 356 

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

รายไดทั้งสิ้น 432 326 38 34 (4) (4) 466 356 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน 

   ตามสวนงาน 38 115 (64) (3)   (26) 112 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอื่น       8 16 

   คาใชจายในการขายและบริการ       (67) (41) 

   คาใชจายในการบริหาร       (114) (102) 

   คาใชจายทางการเงิน       (9) (1) 

   ภาษีเงินได       14 20 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด       (194) 4 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 ธุรกิจสื่อและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจากการขายและการบริการ         

   รายไดจากภายนอก 851 610 81 55 - - 932 665 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 8 7 (8) (7) - - 

รายไดทั้งสิ้น 851 610 89 62 (8) (7) 932 665 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน  

   ตามสวนงาน 

146 244 (62) -   84 244 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอื่น       22 36 

   คาใชจายในการขายและบริการ       (132) (68) 

   คาใชจายในการบริหาร       (244) (186) 

   คาใชจายทางการเงิน       (16) (2) 

   ภาษีเงินได       24 23 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด       (262) 47 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร 
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16. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 630 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 

363 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

16.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อเปนจํานวน 

3,552 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,947 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะ

ของบริษัทฯเปนจํานวน 3,514 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,907 ลานบาท) 

ข)  ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที ่ธนาคารออกหนังสือ             

ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,755 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 2,147 ลานบาท) ในนาม

ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 6 ลาน

บาท) 

16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย

ในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 30 มถินุายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

  (ตรวจสอบแลว) 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 194 179 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 363 343 

มากกวา 5 ป 455 477 
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16.4  คดีฟองรอง 

 ในเดือนมถินุายน 2558 บริษัทฯไดถูกฟองจากบริษัทที่ไมเกีย่วของกันแหงหนึง่ตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขัน

กีฬาและเรียกคาเสยีหายเปนจํานวนเงนิ 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน

จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกีย่วกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน    

จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 


	MONOT1
	MONOT2
	BS

	MONOT3
	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
	สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
	1. ข้อมูลทั่วไป
	1.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
	8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดไว้บางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็นต้น
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 625 ล้านบาท   (31 ธันวาคม 2557: 947 ล้านบาท)
	10. ทุนเรือนหุ้น
	11. ใบสำคัญแสดงสิทธิ
	บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม     การลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรา...
	13. กำไรต่อหุ้น
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับง...
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ              (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที...
	การคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 แสดงการคำนวณได้ดังนี้
	การคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 แสดงการคำนวณได้ดังนี้
	14. เงินปันผล
	16.4  คดีฟ้องร้อง
	17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล


