
 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ

งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสดุวันเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส

เงนิสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวันเดียวกนั 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: 13 พฤศจิกายน 2558 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 186,811             598,068             19,792               447,025             
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 52,037               400,000             52,037               400,000             
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 3 616,542             577,613             606,590             585,356             
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 2 -                         -                         2,375,611          1,496,741          
สินคาคงเหลือ 10,073               7,738                 -                         -                         
คาใชจายลวงหนา 50,479               54,320               23,117               15,647               
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 32,916               21,450               9,714                 4,744                 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 948,858             1,659,189          3,086,861          2,949,513          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 226                    209                    115                    98                      
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4 -                         -                         588,508             575,996             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 641,191             503,823             72,931               73,186               
สินทรัพยไมมีตัวตน
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 6 2,035,719          2,147,879          -                         -                         
   สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 7 1,721,396          1,222,230          24,619               22,328               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 195,349             142,404             2,246                 1,361                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 66,789               29,120               25,974               6,694                 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,660,670          4,045,665          714,393             679,663             
รวมสินทรัพย 5,609,528          5,704,854          3,801,254          3,629,176          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 143,411             -                         15,000               -                         
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 8 470,950             367,102             221,192             201,548             
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 412,000             301,000             -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 12,284               13,067               3,128                 771                    
ภาษีเงินไดคางจาย 38                      17,397               -                         17,397               
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 35,277               28,491               14,683               14,688               
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,238                 6,523                 65                      352                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,076,198          733,580             254,068             234,756             
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 725,460             403,390             -                         -                         
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 1,160,000          1,572,000          -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 10,582               5,698                 5,433                 69                      
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25,065               21,504               11,890               10,427               
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,381                 6,147                 -                         -                         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,927,488          2,008,739          17,323               10,496               
รวมหน้ีสิน 3,003,686          2,742,319          271,391             245,252             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558  31 ธันวาคม 2557
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 10
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 492,800             462,000             492,800             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 50,000               303                    50,000               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) (352,120)           67,528               428,986             335,083             
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (142,915)           (153,834)           -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 2,605,842          2,962,535          3,529,863          3,383,924          
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,609,528          5,704,854          3,801,254          3,629,176          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 449,137            410,025            250,557            335,849            

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                       -                       99,996              87,997              

รายไดอื่น 15,428              17,059              39,414              33,742              

รวมรายได 464,565            427,084            389,967            457,588            

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 380,744            274,504            225,697            216,884            

คาใชจายในการขายและบริการ 46,861              39,812              10,591              13,169              

คาใชจายในการบริหาร 138,395            103,978            62,424              53,792              

รวมคาใชจาย 566,000            418,294            298,712            283,845            

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (101,435)           8,790                91,255              173,743            

คาใชจายทางการเงิน (13,288)             (6,757)              (213)                 (32)                   

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (114,723)           2,033                91,042              173,711            

ภาษีเงินได 12 18,598              16,485              1,797                (17,211)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (96,125)             18,518              92,839              156,500            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

    ที่เปนเงินตราตางประเทศ 8,691                (319)                 -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 8,691                (319)                 -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (87,434)             18,199              92,839              156,500            

กําไรตอหุน (บาท) 13

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.031)              0.006                0.030                0.051                

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.031)              0.006                0.029                0.051                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 1,380,991         1,074,776         815,544            931,957            

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4 -                       -                       123,995            239,191            

รายไดอื่น 37,357              53,254              107,552            99,660              

รวมรายได 1,418,348         1,128,030         1,047,091         1,270,808         

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 1,228,999         695,088            631,515            643,399            

คาใชจายในการขายและบริการ 178,513            107,750            44,896              33,472              

คาใชจายในการบริหาร 382,473            290,315            207,020            157,082            

รวมคาใชจาย 1,789,985         1,093,153         883,431            833,953            

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (371,637)           34,877              163,660            436,855            

คาใชจายทางการเงิน (29,253)             (8,586)              (516)                 (135)                 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (400,890)           26,291              163,144            436,720            

ภาษีเงินได 12 42,844              39,067              (7,639)              (40,078)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (358,046)           65,358              155,505            396,642            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

    ที่เปนเงินตราตางประเทศ 10,919              (2,759)              -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 10,919              (2,759)              -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (347,127)           62,599              155,505            396,642            

กําไรตอหุน (บาท) 13

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.116)              0.021                0.050                0.129                

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.116)              0.021                0.044                0.129                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (400,890)           26,291              163,144            436,720            

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคา 52,243              39,419              17,800              16,323              

   คาตัดจําหนาย 317,866            89,663              1,676                1,967                

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 112,160            65,324              -                       -                       

   หนี้สงสัยจะสูญ -                       456                   -                       40                     

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  (กลับรายการ) 1,031                (719)                 -                       -                       

   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       (123,995)           (239,191)           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ (374)                 451                   -                       (2)                     

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 24,548              -                       -                       -                       

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -                       -                       (10,854)             1,910                

   ตัดจําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 114                   -                       -                       -                       

   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 6,354                6,157                2,401                2,977                

   ดอกเบี้ยรับ (4,674)              (20,808)             (50,624)             (40,031)             

   คาใชจายดอกเบี้ย 29,253              8,586                516                   135                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 137,631            214,820            64                     180,848            

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 15,889              (96,288)             (19,645)             (33,759)             

   สินคาคงเหลือ (3,366)              (2,077)              -                       -                       

   คาใชจายจายลวงหนา 8,411                (30,735)             (7,308)              (13,295)             

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,098)              2,467                101                   (884)                 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 59,374              118,802            18,559              4,683                

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,285)              338                   (287)                 (1,172)              

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 211,556            207,327            (8,516)              136,421            

   จายภาษีเงินได (67,416)             (36,212)             (45,302)             (29,529)             

   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 4,505                -                       -                       -                       

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 148,645            171,115            (53,818)             106,892            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หนวย: พันบาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 6,339                35,406              6,866                34,930              

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 347,963            997,279            347,963            997,279            

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       (868,151)           (1,101,979)        

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (17)                   52                     (17)                   (114)                 

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       (12,512)             (106,207)           

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       215,991            234,391            

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (186,276)           (297,181)           (12,992)             (19,569)             

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 504                   -                       -                       -                       

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (798,946)           (745,831)           (3,967)              (4,577)              

ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (301,000)           (339,000)           -                       -                       

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (931,433)           (349,275)           (326,819)           34,154              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (33,823)             (8,586)              (678)                 (135)                 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 143,411            -                       15,000              -                       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 322,070            403,390            -                       -                       

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (11,820)             (15,618)             (1,692)              (3,457)              

เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 2,339                -                       2,339                -                       

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (61,565)             (173,667)           (61,565)             (173,667)           

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 360,612            205,519            (46,596)             (177,259)           

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,919              (2,759)              -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (411,257)           24,600              (427,233)           (36,213)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 598,068            875,482            447,025            631,260            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 186,811            900,082            19,792              595,047            

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 3,465                8,381                4,553                -                       

   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 42,634              37,042              -                       -                       

   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย -                       1,873,000         -                       -                       

   หุนปนผล -                       168,000            -                       168,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

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 -                           -                           -                           -                           65,358                 -                           -                           -                           65,358                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                       (2,759)                  -                           (2,759)                  (2,759)                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           65,358                 (2,759)                  -                           (2,759)                  62,599                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) 168,000               -                           -                           -                           (341,599)              -                           -                           -                           (173,599)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 กันยายน 2557 308,000               -                           2,698,946            14,000                 116,013               (2,659)                  (152,365)              (155,024)              2,981,935            

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 -                           -                           -                           -                           (358,046)              -                           -                           -                           (358,046)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           10,919                 -                           10,919                 10,919                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           (358,046)              10,919                 -                           10,919                 (347,127)              
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 94                        (303)                     2,245                   -                           -                           -                           -                           -                           2,036                   
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 11) -                           50,000                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           50,000                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                           -                           -                           -                           (61,602)                -                           -                           -                           (61,602)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  30 กันยายน 2558 308,094               50,000                 2,701,191            41,592                 (352,120)              9,450                   (152,365)              (142,915)              2,605,842            

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 -                             -                             -                             -                             396,642                  396,642                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) 168,000                  -                             -                             -                             (341,599)                (173,599)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 308,000                -                           2,698,946              14,000                  203,330                3,224,276              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 308,000                  303                        2,698,946               41,592                    335,083                  3,383,924               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             155,505                  155,505                  
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 94                          (303)                       2,245                      -                             -                             2,036                      
เงินรับลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 11) -                             50,000                    -                             -                             -                             50,000                    
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                             -                             -                             -                             (61,602)                  (61,602)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 308,094                50,000                  2,701,191              41,592                  428,986                3,529,863              

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

 บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมทีอ่อกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2558   

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหา

เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคํา

และคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ลาวขางตนบางฉบับมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี 
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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 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) จํานวนหลายฉบับ ซึง่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรือหลังวันที่      

1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี

เนื ้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯและ        

บริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับทีใ่ชในงบการเงิน

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 
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 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวด 

เกาเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 

 

 2558 2557 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและการบรกิาร 6 13 22 28 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

รายไดอ่ืน 1 - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบริการจาย 19 17 55 50 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสรมิการขาย 1 - 2 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 5 6 16 15 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวด 

เกาเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 

 

 2558 2557 2558 2557  

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

รายไดจากการขายและบรกิาร 2 1 4 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ 100 88 124 239 ตามมติที่ประชุมของบริษทัยอย 

ดอกเบี้ยรับ 17 9 46 20 รอยละ 3 ตอป 

รายไดอ่ืน 11 14 38 36 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

สวนแบงรายไดคาบริการ 136 125 340 349 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 4 6 7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 3 2 11 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     

รายไดจากการขายและบรกิาร 3 3 10 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาเชาและคาบรกิารจาย 13 12 37 35 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการสงเสรมิการขาย - - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 

คาใชจายอ่ืน 5 5 15 14 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที ่เกี ่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที ่                                 

31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย:ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กันยายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 กันยายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 3)    

บริษัทยอย - - 120 10 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 15 3 8 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 15 123 18 

     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหต ุ3)    

บริษัทยอย - - 206 139 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 206 139 

    

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 - - 86 78 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - 86 78 

     

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   (หมายเหตุ 8)    

บริษัทยอย - - 2 14 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 24 15 15 9 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 24 15 17 23 
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ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที ่31 ธันวาคม 2557 

และการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2558 

 (ตรวจสอบแลว)    

บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 610 155 - 765 

บริษทั โมโน ทราเวล จํากัด 18 5 - 23 

บริษทั โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 755 591 - 1,346 

บริษทั โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 45 17 - 62 

PT Mono Technology Indonesia 11 1 - 12 

Mono Technology Korea Corporation 46 71 (10) 107 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 12 4 - 16 

บริษทั โมโน เรดโิอ จาํกัด - 40 - 40 

บริษทั โมโน เรดโิอ บรอดคาซท จํากัด - 5 - 5 

 1,497 889 (10) 2,376 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานทีใ่หแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 11 ลานบาท และ 33 ลานบาท ตามลําดับ 

(2557: 11 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 6 ลานบาท และ 20  

ลานบาท ตามลําดับ (2557: 6 ลานบาท และ 22 ลานบาท ตามลําดับ) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวางกาลขอ 16.2 ก) 

การค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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3. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2) 6 15 123 18 

ลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 264 270 136 156 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหต ุ2) - - 206 139 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 192 91 51 11 

รายไดคางรับ 163 210 95 173 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2) - - - 92 

รวม 625 586 611 589 

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

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 617 578 607 585 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที ่31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ที่

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    

ยงัไมถึงกําหนดชําระ 3 12 113 10 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 2 2 - 2 

มากกวา 3 - 6 เดือน 1 - 1 - 

มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 1 

มากกวา 12 เดือน - 1 7 5 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6 15 123 18 
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 (หนวย: ลานบาท) 

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 216 207 128 140 

คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 42 46 2 11 

มากกวา 3 - 6 เดอืน 9 11 2 1 

มากกวา 6 - 12 เดือน 6 10 - - 

มากกวา 12 เดือน 13 15 4 4 

 286 289 136 156 

หัก:  ประมาณการรับคืน (22) (19) - - 

 264 270 136 156 

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

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน - สุทธิ 256 262 132 152 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 262 277 255 170 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ชื่อบริษัท ราคาทนุ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 กนัยายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 กนัยายน 

2558 

30 กนัยายน 

2557 

30 กนัยายน 

2558 

30 กนัยายน 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)     

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 52 52 - - - - 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  9 9 - - - - 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 100 88 124 239 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 320 320 - - - - 

บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  55 55 - - - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 1 - - - - - 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - - - - 

บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด 5 - - - - - 

PT Mono Technology Indonesia 4 4 - - - - 

Mono Technology Korea Corporation 18 18 - - - - 

Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 107 - - - - 

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 10 3 - - - - 

 589 576 100 88 124 239 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

  (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 504 73  

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 189 18 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (52) (18) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558 641 73 

6.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (112) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558 2,036 - 

7. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 842 4 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (318) (1) 

ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจําหนาย (25) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558 1,721 25 
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8. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

30 กันยายน 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) - - 86 78 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 127 172 57 81 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 2) 24 15 17 23 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 116 56 23 12 

คาใชจายคางจาย 99 49 38 3 

เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 105 75 - 5 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 471 367 221 202 

9. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 403 

บวก: กูเพิ่ม 322 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 725 

 ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไวบางประการ เชน การรักษาอัตราสวน

ทางการเงินใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน

เปนตน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 วงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 625 ลานบาท   

(31 ธันวาคม 2557: 947 ลานบาท) 
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10. 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 

 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 

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติที่สําคัญดังตอไปน้ี 

ก) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 462,000,000 บาท เปน 461,999,997.50 บาท        

โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 25 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท  

ข) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 461,999,997.50 บาท เปน 492,799,997.50 บาท 

โดยการออกหุนสามญัเพิม่ทนุจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท 

 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนการลดและเพิ ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื ่อวันที ่6 และ 7 

พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ 

11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกนัยายน 2558 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 20,000,000 หนวย โดยจัดสรรเปนหุน

สามัญใหมจํานวน 20,000,000 หุ น ซึ ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที ่                 

5 ตุลาคม 2558 ดวยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนดังกลาวจํานวน       

50 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,479,067,065  

หนวย 
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12. ภาษเีงินได 

 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลี ่ยทั ้งปที ่

ประมาณไว 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดระหวางกาล (2) 18 (2) 18 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว (17) (34) - (1) 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (19) (16) (2) 17 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดระหวางกาล 10 41 9 41 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกตางชัว่คราว (53) (80) (1) (1) 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (43) (39) 8 40 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริม     

การลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

13. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถวัเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ              

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน

ระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักของหุนสามัญทีบ่ริษัทฯอาจตองออกเพือ่แปลงหุนสามัญเทียบเทา

ปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนงวดหรือ  ณ  วันออกหุน

สามญัเทยีบเทา 

 การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 (96) 19 3,081 3,080 (0.031) 0.006 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 132 -   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (96) 19 3,213 3,080 ปรับเพ่ิม 0.006 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 93 157 3,081 3,080 0.030 0.051 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 132 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ

สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 93 157 3,213 3,080 0.029 0.051 
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 การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 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 (358) 65 3,081 3,080 (0.116) 0.021 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหกับผูถือหุนเดิม - - 423 -   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของ

บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (358) 65 3,504 3,080 ปรับเพ่ิม 0.021 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กําไรสําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 

 

2557 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ 156 397 3,081 3,080 0.050 0.129 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 

   กับผูถือหุนเดิม - - 423 -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทใหญ

สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 156 397 3,504 3,080 0.044 0.129 
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14. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน     

  (หนวย: ลานบาท) (หนวย: บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่23 เมษายน 2558 61.6 0.02 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดเกาเดอืน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
61.6 0.02 

    

เงินปนผลประจําป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่11 เมษายน 2557 145.6 0.10 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2557 ที่ประชุมวิสามัญสามัญผูถือหุน                 

เม่ือวันที ่12 กันยายน 2557   

- เงินสดปนผล  28.0 0.02 

- หุนปนผล 1,680,000,000 หุน  168.0 0.12 

รวมเงินปนผลจายสําหรบังวดเกาเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 
341.6 0.24 

15.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่
รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและ        
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 

 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตดัรายการ

บัญชีระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจากการขายและบรกิาร         

   รายไดจากภายนอก 385 375 64 35 - - 449 410 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 6 6 (6) (6) - - 

รายไดทั้งส้ิน 385 375 70 41 (6) (6) 449 410 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน 

ตามสวนงาน 

 

45 

 

131 

 

23 

 

5 

   

68 

 

136 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอ่ืน       15 17 

   คาใชจายในการขายและบรกิาร       (47) (40) 

   คาใชจายในการบรหิาร       (138) (104) 

   คาใชจายทางการเงนิ       (13) (7) 

   ภาษีเงินได       19 16 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด       (96) 18 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  

 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล ธุรกิจบันเทิง(1) 

การตดัรายการ

บัญชีระหวางกัน (2) งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจากการขายและบรกิาร         

   รายไดจากภายนอก 1,236 985 145 90 - - 1,381 1,075 

   รายไดระหวางสวนงาน - - 14 13 (14) (13) - - 

รายไดทั้งส้ิน 1,236 985 159 103 (14) (13) 1,381 1,075 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน 

ตามสวนงาน 

 

191 

 

375 

 

(39) 

 

5 

   

152 

 

380 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

   รายไดอ่ืน       37 53 

   คาใชจายในการขายและบรกิาร       (179) (108) 

   คาใชจายในการบรหิาร       (382) (290) 

   คาใชจายทางการเงนิ       (29) (9) 

   ภาษีเงินได       43 39 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด       (358) 65 

(1) ธุรกิจส่ือและใหบริการขอมูล ประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และธุรกิจส่ือทีวี 

(2) ธรุกิจบันเทิง ประกอบดวย ธรุกิจเพลง และธรุกิจภาพยนตร 

16. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 533 ลานบาท (31 ธันวาคม 

2557: 363 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

16.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อเปนจํานวน 

3,559 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,947 ลานบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะ

ของบริษัทฯเปนจํานวน 3,520 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,907 ลานบาท) 

ข)  ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที ่ธนาคารออกหนังสือ             

ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,762 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 2,147 ลานบาท) ในนาม

ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 6 ลาน

บาท) 
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16.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป  

ณ วันที ่30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขัน้ต่าํทีต่องจาย

ในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

  (ตรวจสอบแลว) 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 211 179 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 341 343 

มากกวา 5 ป 441 477 

16.4  คดีฟองรอง 

 ในเดือนมถินุายน 2558 บริษัทฯไดถูกฟองจากบริษัทที่ไมเกีย่วของกันแหงหนึง่ตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิก์ารถายทอดสดการแขงขัน

กีฬาและเรียกคาเสยีหายเปนจํานวนเงนิ 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน

จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชือ่วาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกีย่วกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน    

จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
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