
 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 



 

 
 
 
รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                        
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกนั
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลดงักลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เช่ือม่ันวาจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็น 
ตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป 
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา



2 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ ขาพเจามิได
แสดงความเหน็อยางมีเง่ือนไขตอกรณีนีแ้ตอยางใด 

เร่ืองอ่ืน  
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดยีวกันกับขาพเจา ซ่ึงแสดงความเหน็อยางไมมีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 แตไดใหขอสังเกตเกีย่วกับเหตุการณท่ีคลายคลึงกับเหตุการณตามท่ีกลาว
ในวรรคขอมูลและเหตุการณท่ีเนนขางตน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ         
ผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ของบริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กอนปรับปรุงยอนหลัง) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท     
โมโน เทคโนโลยี (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงให
ขอสรุปวาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดงักลาวไมไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558  

กรองแกว  ลิมปกิตติกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2559 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 201,758             194,288             35,820               26,447               
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน -                         223                    -                         -                         
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 4 574,504             554,263             499,240             714,734             
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 3 -                         -                         -                         2,385,741          
สินคาคงเหลือ 10,898               9,911                 -                         -                         
คาใชจายลวงหนา 30,163               36,588               9,868                 17,808               
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 30,998               41,401               10,489               11,663               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 848,321             836,674             555,417             3,156,393          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 410                    451                    109                    109                    
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                         -                         2,116,713          566,713             
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 3 -                         -                         1,127,125          -                         
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6 754,653             716,686             66,092               69,187               
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 7 1,682,333          1,714,352          -                         -                         
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 8 1,733,292          1,723,404          24,154               24,426               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 211,042             210,783             2,543                 2,284                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 89,580               75,386               36,337               30,752               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,471,310          4,441,062          3,373,073          693,471             
รวมสินทรัพย 5,319,631          5,277,736          3,928,490          3,849,864          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 135,000             135,000             15,000               15,000               
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 9 506,000             493,135             228,718             288,946             
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 10 344,467             339,123             -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 8,678                 10,600               3,145                 3,152                 
ภาษีเงินไดคางจาย 22                      -                         -                         -                         
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 26,948               38,164               10,290               12,448               
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 10,656               3,459                 510                    -                         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,031,771          1,019,481          257,663             319,546             
หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 725,460             725,460             -                         -                         
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีคางจาย 10 1,085,514          1,069,408          -                         -                         
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 7,292                 8,739                 3,857                 4,387                 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 24,361               23,106               12,451               11,929               
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10,243               7,979                 -                         -                         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,852,870          1,834,692          16,308               16,316               
รวมหน้ีสิน 2,884,641          2,854,173          273,971             335,862             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 11
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท 492,800             492,800             492,800             492,800             
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 3,150,935,537 หุน 
         (2558: หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 315,094             310,094             315,094             310,094             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,839,191          2,749,191          2,839,191          2,749,191          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 49,280               49,280               49,280               49,280               
  ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (619,824)           (539,645)           450,954             405,437             
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (148,751)           (145,357)           -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 2,434,990          2,423,563          3,654,519          3,514,002          
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,319,631          5,277,736          3,928,490          3,849,864          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 490,929             465,638             253,868             298,341             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                      -                      35,199               -                      
รายไดอื่น 5,752                 13,433               30,862               31,606               
รวมรายได 496,681             479,071             319,929             329,947             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 393,662             350,885             206,205             213,935             
คาใชจายในการขายและบริการ 28,371               64,301               7,910                 20,477               
คาใชจายในการบริหาร 115,204             129,924             57,394               71,439               
รวมคาใชจาย 537,237             545,110             271,509             305,851             
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (40,556)              (66,039)              48,420               24,096               
คาใชจายทางการเงิน (34,636)              (31,242)              (262)                  (10)                    
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (75,192)              (97,281)              48,158               24,086               
ภาษีเงินได 13 (4,987)                10,064               (2,641)                (4,593)                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (80,179)              (87,217)              45,517               19,493               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
    ที่เปนเงินตราตางประเทศ (3,394)              (231)                -                        -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3,394)                (231)                  -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (83,573)              (87,448)              45,517               19,493               

กําไรตอหุน (บาท) 14
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.03)                 (0.03)                 0.01                   0.01                   
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.03)                 (0.03)                 0.01                   0.01                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (75,192)              (97,281)              48,158               24,086               
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 17,676               16,397               5,507                 5,625                 
   คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 147,103             87,585               457                    16,220               
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 32,019               31,754               -                        -                        
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 703                    1,053                 -                        -                        
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        (35,199)              -                        
   ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 70                      51                      -                        -                        
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 6,465               -                      -                        -                      
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,442)                9                        2,855                 9                        
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 5,712                 5,202                 1,436                 2,139                 
   ดอกเบี้ยรับ (7)                      (4,036)                (16,898)              (16,674)              
   คาใชจายดอกเบี้ย 34,636               31,242               262                    10                      
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 167,743             71,976               6,578                 31,415               
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (31,492)              (21,858)              153,346             80,899               
   สินคาคงเหลือ (1,690)                (3,195)                -                        -                        
   คาใชจายลวงหนา 6,483                 6,084                 7,999                 4,850                 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (29)                  (1,269)              58                      (77)                  
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (6,683)                (9,444)                (60,016)              142,703             
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,579                 (5,192)                510                    (120)                  
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 141,911             37,102               108,475             259,670             
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 1,307                 -                        -                        -                        
   จายภาษีเงินได (18,419)              (11,792)              (8,543)                (11,376)              
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 124,799             25,310               99,932               248,294             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 7                        5,508                 2                        5,504                 
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 223                    150,000             -                        150,000             
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (เพ่ิมขึ้น) ลดลง -                        -                        1,255,850          (452,003)            
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 41                      (80)                    -                        (80)                    
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น -                        -                        (1,550,000)         -                        
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        111,996             91,997               
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (38,433)              (59,207)              (2,364)                (6,173)                
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (154,159)            (269,612)            (185)                  (191,856)            
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (192,321)            (173,391)            (184,701)            (402,611)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย (13,245)              (6,850)                (321)                  (10)                    
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน (3,369)                (4,257)                (537)                  (373)                  
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ -                        303                    -                        303                    
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 95,000               -                        95,000               -                        
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ -                        (1)                      -                        (1)                      
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 78,386               (10,805)              94,142               (81)                    
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง (3,394)                (231)                  -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7,470                 (159,117)            9,373                 (154,398)            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 194,288             598,068             26,447               447,025             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 201,758             438,951             35,820               292,627             

-                        -                        
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 17,662               3,701                 47                      -                        
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ 9,297                 27,411               -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา การรวมกิจการ รวมองคประกอบ รวม

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน ยังไมไดจัดสรร งบการเงินที่เปน ภายใตการควบคุม อื่นของ สวนของ
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว (ขาดทุนสะสม) เงินตราตางประเทศ เดียวกัน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) - ตามที่รายงานไวเดิม 308,000                  303                          2,698,946               41,592                     67,528                     (1,469)                     (152,365)                 (153,834)                 2,962,535               
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุน
   การไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               -                               (51,310)                   -                               -                               -                               (51,310)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) - หลังการปรับปรุง 308,000                  303                          2,698,946               41,592                     16,218                     (1,469)                     (152,365)                 (153,834)                 2,911,225               
ขาดทุนสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม (หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               -                               (87,217)                   -                               -                               -                               (87,217)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (231)                        -                               (231)                        (231)                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม -                               -                               -                               -                               (87,217)                   (231)                        -                               (231)                        (87,448)                   
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 11) 12                            (303)                        291                          -                               -                               -                               -                               -                               -                               
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุ 12) -                               2,036                       -                               -                               -                               -                               -                               -                               2,036                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 308,012                  2,036                       2,699,237               41,592                     (70,999)                   (1,700)                     (152,365)                 (154,065)                 2,825,813               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 310,094                  -                               2,749,191               49,280                     (539,645)                 7,008                       (152,365)                 (145,357)                 2,423,563               
ขาดทุนสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               (80,179)                   -                               -                               -                               (80,179)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (3,394)                     -                               (3,394)                     (3,394)                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               (80,179)                   (3,394)                     -                               (3,394)                     (83,573)                   
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 11) 5,000                       -                               90,000                     -                               -                               -                               -                               -                               95,000                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 315,094                  -                               2,839,191               49,280                     (619,824)                 3,614                       (152,365)                 (148,751)                 2,434,990               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน เงินรับลวงหนา สวนเกิน รวม
ที่ออกและชําระแลว คาหุน มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว) 308,000                   303                          2,698,946                41,592                     335,083                   3,383,924                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              19,493                     19,493                     
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 11) 12                            (303)                        291                          -                              -                              -                              
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุ 12) -                              2,036                       -                              -                              -                              2,036                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 308,012                 2,036                     2,699,237              41,592                   354,576                 3,405,453               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 310,094                   -                              2,749,191                49,280                     405,437                   3,514,002                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              45,517                     45,517                     
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 11) 5,000                       -                              90,000                     -                              -                              95,000                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 315,094                 -                            2,839,191              49,280                   450,954                 3,654,519               

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด ดังนั้น  
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑ

เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับ
บริษัทยอยในระหวางงวด ยกเวนบริษัทยอยแหงใหมตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ระหวางกาลขอ 5 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม

รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตคีวามและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
และบริษทัยอย  
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 1.4นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

2. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  4 ในป  2558 บริษัท  โมโน  บรอดคาซท  จํากัด                 

(“บรอดคาซท”)ไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัล 
(ใบอนุญาต) เนื่องจากเดิมบรอดคาซทพิจารณาวามูลคาตามราคาประมูลใบอนุญาตดังกลาวถือเปนราคาทุน
ต้ังตนของใบอนุญาต อีกท้ังพิจารณาวาเง่ือนไขกําหนดระยะเวลาการชําระเงินเปนไปตามเง่ือนไขปกติท่ี
กําหนดชัดเจนโดยหนวยงานภาครัฐ ดังนั้นบรอดคาซทจึงบันทึกมูลคาตนทุนใบอนุญาตเปนทรัพยสินและ
บันทึกหนี้สินคาใบอนุญาตคางชําระตามมูลคาราคาประมูล อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559    
สภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรเอกสารเก่ียวกับประเด็นทางดานบัญชีสําหรับการรับรูรายการใบอนุญาต
ประกอบกิจการจากภาครัฐ ซ่ึงตีความวาการทยอยจายชําระเงินคาใบอนุญาตมีลักษณะคลายคลึงกับการซ้ือ
ขายสินคาแบบผอนชําระและกําหนดใหกิจการกําหนดราคาทุนของใบอนุญาตดวยผลรวมของจํานวนเงินท่ี
ตองจายทันทีภายในระยะเวลาที่กําหนดกับจํานวนมูลคาคิดลดของจํานวนท่ีกิจการพึงตองผอนชําระใหกับ
หนวยงานภาครัฐ และกําหนดใหกิจการท่ีไมไดบันทึกบัญชีตามการตีความนี้ใหปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลัง ดวยเหตุนี้บรอดคาซทจึงไดปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนระบบดิจิทัลในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558                 
(บอรดคาซทไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557) ตามหลักเกณฑการตีความของ
สภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว และมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2558 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กําไรหรือขาดทุน:  
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตัดจําหนายลดลง 5 
ตนทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 24 
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯลดลง 19 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท)  0.006 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ช่ือบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย กลุมบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50
กลุมจัสมิน มีผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน 
บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา
 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
รายไดจากการขายและการบริการ 6 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
ตนทุนขายและบริการ 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการจาย 18 17 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น 5 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน

 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รายไดจากการขายและการบริการ 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
เงินปนผลรับ 35 - ตามมติท่ีประชุมของบริษัทยอย
ดอกเบ้ียรับ 17 13 รอยละ 3 ตอป 
รายไดอื่น 12 12 ราคาตามสัญญา 
สวนแบงรายไดคาบริการ 125 108 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 2 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น 2 4 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
 2559 2558  
รายการธุรกจิกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายไดจากการขายและการบริการ 3 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการจาย 12 12 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น 5 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงรวมกัน

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 

2559
31 ธันวาคม 

2558
31 มีนาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 12 123
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 4 3 2
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 7 4 15 125 
  
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 218 231
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน - - 218 231 

  
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 35 112
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  - - 35 112 
  
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 7 6 6
รวมเงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกีย่วของกัน 7 7 6 6 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 

2559
31 ธันวาคม 

2558
31 มีนาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษัทยอย - - 91 169
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 1 3 -
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 3 1 94 169
  
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษัทยอย - - 10 3
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 29 23 23 17
รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน 29 23 33 20

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และการ
เคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2559
 (ตรวจสอบแลว)  
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 770 10 (25) 755
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 23 - (6) 17
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 1,466 50 (1,295) 221
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 62 - - 62
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12
Mono Technology Korea Corporation 106 - (3) 103
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 11 - (1) 10
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 49 10 - 59
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด 5 - - 5
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด - 1 - 1
 2,504 71 (1,330) 1,245
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (118) - - (118)
รวม 2,386 71 (1,330) 1,127 
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 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมจากบริษัทโมโน โปรดักช่ัน จํากัด เปนจํานวนเงิน 
1,295 ลานบาท 

 ยอดคงเหลือเปนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงไมมีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 3 ตอป โดยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะไมเรียกใหบริษัทยอยชําระ
คืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในระยะเวลาหน่ึงป ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดประเภทเงินใหกูยืมดังกลาวเปน
สินทรัพยไมหมุนเวยีน  

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 11 ลานบาท (2558: 11 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ
เปนจํานวน 7 ลานบาท (2558: 7 ลานบาท) 

 การคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 16.2 
4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน             

(หมายเหตุ 3) 7 4 15 125
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 192 223 100 114
รายไดคางรับ 258 188 133 135
เงินปนผลคางรับ- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน       

(หมายเหตุ 3) - - 35 112
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3) - - 218 231
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 126 147 2 2
รวม 583 562 503 719
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 575 554 499 715 
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุลูกหนี้ท่ี
คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
อายุหนี้คางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
กิจการที่เกีย่วของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 6 3 4 112 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 1 1 2 3 
มากกวา 3 - 6 เดือน - - 2 1 
มากกวา 6 - 12 เดือน - - 2 2 
มากกวา 12 เดือน - - 5 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7 4 15 125 
     
     
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 114 144 62 75
คางชําระ  
ไมเกิน 3 เดือน 67 78 34 35
มากกวา 3 - 6 เดือน 13 7 - -
มากกวา 6 - 12 เดือน 5 5 - -
มากกวา 12 เดือน 17 13 4 4
 216 247 100 114

หัก:  ประมาณการรับคืน (24) (24) - -
 192 223 100 114
หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4)
รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน -สุทธิ 184 215 96 110
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 191 219 111 235 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษัท ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวาง 
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

 31 มีนาคม 
2559

31 ธันวาคม 
2558

31 มีนาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2558

 (ตรวจสอบแลว)  
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 52 52 - -
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด  9 9 - -
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 35 -
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 1,820 320 - -
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  55 55 - -
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 1 1 - -
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด - - - -
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด 5 5 - -
บริษัท ที โมเมนต จํากัด 50 - - -
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 10 - -
 2,139 589 35 - 
หัก: คาเผ่ือดอยคาของเงินลงทุน (22) (22)  
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 2,117 567  

 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของของบริษัทฯมีมติอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติจัดต้ังบริษัท ที โมเมนต จํากัด โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 1,999,997 หุนมูลคาหุนละ 
100 บาท เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) และเม่ือวันที่        
18 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

ข) อนุมัติใหซ้ือหุนเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด หุนสามัญจํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุนใน
บริษัทยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุนของเงินลงทุนเปน
จํานวน 357 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาว
เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร 
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6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
(หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 717 69
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 56 2
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (18) (5)
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 755 66 

7.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 
 (หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 1,714 -
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (32) -
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 1,682 - 

8. สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 1,723 24
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 163 -
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (147) -
คาเผ่ือการดอยคาสําหรับงวด (6) -
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 1,733 24 
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9. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 

2559
31 ธันวาคม 

2558
31 มีนาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   (หมายเหตุ 3) 3 1 94 169
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 89 109 50 51
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   (หมายเหตุ 3) 29 23 33 20
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 79 81 22 14
คาใชจายคางจาย 95 95 30 35
เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 211 184 - -
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 506 493 229 289 

10. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
  (ตรวจสอบแลว)
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 1,572 1,572
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (142) (164)
รวม 1,430 1,408
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (344) (339)
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย - สุทธิจากสวน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,086 1,069

11. ทุนเรือนหุน 
 ในเดือนธันวาคม 2557 มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 121,183 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท 

รวมเปนเงิน 0.3 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนท่ีชําระแลว
จํานวน 308,012,115.8 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,080,121,158 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เม่ือวันท่ี                    
8 มกราคม 2558 
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 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯไดรับชําระคาหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน ท่ีเสนอขายใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุนละ 1.9 บาท เปนจํานวนเงิน 95 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน              
จดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจากเดิม 310 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,100,935,537 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท เปนจํานวน 315 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,150,935,537 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุน 0.1 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯบันทึก                
การเพิ่มทุนดังกลาวเปนหุนสามัญจํานวน 5 ลานบาท และสวนท่ีเหลือจํานวน 90 ลานบาท เปนสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 492,799,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 
4,927,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 466,999,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 4,669,999,975 
หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนาย จํานวน 258,000,000 หุน                
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท เพื่อตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) สําหรับป 2558 

ข) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลคา 466,999,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 
4,669,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 498,499,997.50 บาท (หุนสามัญจํานวน 4,984,999,975 
หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
0.1 บาท เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 
265,000,000 หุน โดยกําหนดราคาเสนอขายไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุน และ
เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุนจํานวน 50,000,000 หุน 

บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนการลดและเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 10 และ              
11 พฤษภาคม 2559 ตามลําดับ 

12. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2558 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 814,379 หนวย โดย
จัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน 814,379 หุน ซ่ึงบริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยใน
วันท่ี 8 เมษายน 2558 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนดังกลาว
จํานวน 2 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน  

ในระหวางงวดปจจุบัน ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,479,067,065 หนวย 
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13. ภาษีเงนิได 
 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ี

ประมาณไว 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดระหวางกาล 3 6 3 5 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกดิผลแตกตาง
ช่ัวคราว 2 (16) - - 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 5 (10) 3 5 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริม     
การลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ี
ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

14. กําไรตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด  

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ              
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนงวดหรือ  ณ  วันออกหุน
สามัญเทียบเทา 
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การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพืน้ฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 แสดงการคํานวณไดดังนี ้

 งบการเงินรวม 
 

ขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ขาดทุนตอหุน

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
 (ปรับปรุงใหม)   
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ (80) (87) 3,122 3,080 (0.03) (0.03)

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก
ใหกับผูถอืหุนเดิม - - - 606 

ขาดทุนตอหุนปรบัลด  
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ
สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (80) (87) 3,122 3,686 (0.03) ปรับเพิ่ม

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ 46 19 3,122 3,080 0.01 0.01

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 
   กับผูถอืหุนเดิม - - - 606 

กําไรตอหุนปรับลด  
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ
สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 46 19 3,122 3,686 0.01 0.01

 ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหกับผูถือหุนเดิมมารวมคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เนื่องจากราคาใชสิทธิตอหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียสําหรับงวดดังกลาว 
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15.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล(1) ธุรกิจบันเทิง(2)
การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

 (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขายและการบริการ   
   รายไดจากภายนอก 442 419 49 47 - - 491 466
   รายไดระหวางสวนงาน - - 4 4 (4) (4) - -
รายไดทั้งส้ิน 442 419 53 51 (4) (4) 491 466 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตาม

สวนงาน 
 

98
 

113
 

(1)
 

2
   

97
 

115
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:   
   รายไดอื่น   6 13
   คาใชจายในการขายและบริการ   (28) (64)
   คาใชจายในการบริหาร   (115) (130)
   คาใชจายทางการเงิน   (35) (31)
   ภาษีเงินได   (5) 10
ขาดทุนสําหรับงวด       (80) (87) 

(1) ธุรกิจสื่อและใหบริการขอมูล ประกอบดวยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และธุรกิจสื่อทีวี 
(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบดวยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
16.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 381 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 417 
ลานบาท) ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

16.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทยอยเปนจํานวน 3,260 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 3,244 ลานบาท)  

ข)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทยอยคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทฯเปนจํานวน 35 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 35 ลานบาท) 
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ค)  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,751 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,736 ลานบาท) ในนามของ
บริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 5 ลานบาท) 

16.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายใน
อนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว) 
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 211 220 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 292 316 
มากกวา 5 ป 412 426 

16.4 คดีฟองรอง 
 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯถูกฟองจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาและเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน
จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมไดรับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน      
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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