
 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ              
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ        
ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย และไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจดัทํา
และนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดงักลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา  

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

ขอสรุป 
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา



2 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพือ่สะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
ท้ังนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณนีีแ้ตอยางใด 

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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย             
(กอนปรับปรุงยอนหลัง) และงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงใหขอสรุปวาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูล           
ทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง                       
งบการเงินระหวางกาลในสาระสําคัญตามรายงานลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  

กรองแกว  ลิมปกิตติกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2559 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 263,891             194,288             165,445             26,447               
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 226                    223                    -                        -                        
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 4 577,164             554,263             477,084             714,734             
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 3 -                        -                        -                        2,385,741          
สินคาคงเหลือ 10,871               9,911                 -                        -                        
คาใชจายลวงหนา 29,875               36,588               4,948                 17,808               
ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนดชําระ 34,608               41,401               12,702               11,663               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 916,635             836,674             660,179             3,156,393          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 407                    451                    106                    109                    
เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                        -                        2,966,713          566,713             
เงินลงทุนในการรวมคา 6 74,111               -                        -                        -                        
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 3 -                        -                        304,913             -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 7 779,340             716,686             61,073               69,187               
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 8 1,650,314          1,714,352          -                        -                        
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 9 1,889,706          1,723,404          126,536             24,426               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 211,066             210,783             2,567                 2,284                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 101,632             75,386               42,609               30,752               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,706,576          4,441,062          3,504,517          693,471             
รวมสินทรัพย 5,623,211          5,277,736          4,164,696          3,849,864          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
   จากธนาคาร 137,189             135,000             15,000               15,000               
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 10 491,705             493,135             276,636             288,946             
สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป
   เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 11 17,105               -                        -                        -                        
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 12 349,714             339,123             -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 7,157                 10,600               3,153                 3,152                 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 31,080               38,164               9,616                 12,448               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,773                 3,459                 210                    -                        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,043,723          1,019,481          304,615             319,546             
หน้ีสินไมหมุนเวียน
ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป
   เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 11 1,299,195          725,460             -                        -                        
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 12 687,506             1,069,408          -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 5,925                 8,739                 3,051                 4,387                 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25,617               23,106               12,974               11,929               
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10,025               7,979                 -                        -                        
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,028,268          1,834,692          16,025               16,316               
รวมหน้ีสิน 3,071,991          2,854,173          320,640             335,862             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559  31 ธันวาคม 2558
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 13
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 4,984,999,975 หุน 
         (2558: หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 498,500             492,800             498,500             492,800             
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 3,200,935,537 หุน 
         (2558: หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท 320,094             310,094             320,094             310,094             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,935,691          2,749,191          2,935,691          2,749,191          
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 49,280               49,280               49,280               49,280               
  ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (606,749)           (539,645)           538,991             405,437             
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (147,096)           (145,357)           -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 2,551,220          2,423,563          3,844,056          3,514,002          
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 5,623,211          5,277,736          4,164,696          3,849,864          

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 587,345             466,216             244,355             266,646             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                        -                        81,997               23,999               
รายไดอ่ืน 6,887                 8,496                 24,394               36,532               
รวมรายได 594,232             474,712             350,746             327,177             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 407,245             486,868             204,649             191,883             
คาใชจายในการขายและบริการ 29,480               67,351               4,282                 13,828               
คาใชจายในการบริหาร 107,298             114,154             51,460               73,157               
รวมคาใชจาย 544,023             668,373             260,391             278,868             
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
   การรวมคา คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 50,209               (193,661)            90,355               48,309               
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 6 (226)                   -                        -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 49,983               (193,661)            90,355               48,309               
คาใชจายทางการเงิน (35,170)              (32,296)              (341)                   (293)                   
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 14,813               (225,957)            90,014               48,016               
ภาษีเงินได 15 (1,738)                14,182               (1,977)                (4,843)                
กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด 13,075               (211,775)            88,037               43,173               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
    ที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,655                 2,459                 -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,655                 2,459                 -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,730               (209,316)            88,037               43,173               

กําไรตอหุน (บาท) 16
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.0041               (0.0687)              0.0278               0.0140               
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.0040               (0.0687)              0.0273               0.0121               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานแสดงเปนบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ 1,078,274          931,854             498,223             564,987             
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                        - 117,196             23,999               
รายไดอ่ืน 12,639               21,929               55,256               68,138               
รวมรายได 1,090,913          953,783             670,675             657,124             
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ 800,907             837,753             410,854             405,818             
คาใชจายในการขายและบริการ 57,851               131,652             12,192               34,305               
คาใชจายในการบริหาร 222,502             244,078             108,854             144,596             
รวมคาใชจาย 1,081,260          1,213,483          531,900             584,719             
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
   การรวมคา คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 9,653                 (259,700)            138,775             72,405               
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 6 (226)                   -                        -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 9,427                 (259,700)            138,775             72,405               
คาใชจายทางการเงิน (69,806)              (63,538)              (603)                   (303)                   
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (60,379)              (323,238)            138,172             72,102               
ภาษีเงินได 15 (6,725)                24,246               (4,618)                (9,436)                
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (67,104)              (298,992)            133,554             62,666               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
    ที่เปนเงินตราตางประเทศ (1,739)                2,228                 -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (1,739)                2,228                 -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (68,843)              (296,764)            133,554             62,666               

กําไรตอหุน (บาท) 16
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.0213)              (0.0971)              0.0425               0.0205               
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
    กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (0.0213)              (0.0971)              0.0421               0.0174               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (60,379)              (323,238)            138,172             72,102               
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคา 36,531               34,297               10,655               11,905               
   คาตัดจําหนาย 303,189             197,200             860                    25,635               
   ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย 64,038               63,859               -                        -                        
   กลับรายการการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (767)                   (5,812)                -                        -                        
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        (117,196)            (23,999)              
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 226                    -                        -                        -                        
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 478                    51                      (7)                      -                        
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 295                    24,548               295                    -                        
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 6,465                 -                        -                        -                        
   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,551)                -                        2,597                 2,875                 
   สํารองผลประโยชนของพนักงาน 3,830                 5,263                 1,570                 2,361                 
   ดอกเบ้ียรับ (329)                   (5,011)                (23,968)              (33,476)              
   คาใชจายดอกเบ้ีย 69,806               63,538               603                    303                    
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 421,832             54,695               13,581               57,706               
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (30,023)              (139,774)            190,715             17,428               
   สินคาคงเหลือ (193)                   5,304                 -                        -                        
   คาใชจายจายลวงหนา 6,712                 7,643                 12,908               (12,582)              
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,406                 (4,696)                502                    (82)                     
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (2,828)                (5,037)                (13,870)              107,584             
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,315                 (4,692)                210                    (60)                     
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 405,221             (86,557)              204,046             169,994             
   จายภาษีเงินได (35,908)              (47,630)              (17,260)              (34,818)              
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 1,307                 4,505                 -                        -                        
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 370,620             (129,682)            186,786             135,176             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หนวย: พันบาท)

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 329                    6,676                 16,012               6,550                 
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (3)                      300,000             -                        300,000             
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (เพ่ิมขึ้น) ลดลง -                        -                        2,078,292          (734,155)            
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 44                      (11)                     3                        (11)                     
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น -                        -                        (2,400,000)         -                        
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในการรวมคา (74,337)              -                        -                        -                        
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        169,194             115,996             
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (70,025)              (57,807)              (2,596)                (11,289)              
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (395,977)            (610,907)            (1,765)                (192,086)            
เงินสดจายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (412,000)            (301,000)            -                        -                        
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 40                      -                        62                      -                        
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (951,929)            (663,049)            (140,798)            (514,995)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (29,117)              (20,413)              (651)                   (303)                   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมขึ้น 2,189                 135,000             -                        15,000               
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 590,840             322,070             -                        -                        
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (6,257)                (7,692)                (1,335)                (817)                   
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ -                        2,339                 -                        2,339                 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 95,000               -                        95,000               -                        
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (4)                      (61,466)              (4)                      (61,466)              
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 652,651             369,838             93,010               (45,247)              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,739)                2,228                 -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 69,603               (420,665)            138,998             (425,066)            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 194,288             598,068             26,447               447,025             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 263,891             177,403             165,445             21,959               

-                     -                     
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ 29,677               53,550               -                        5,010                 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนโดยจายชําระเปนหุนสามญั 101,500             -                        101,500             -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(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) -                               -                               -                               -                               (298,992)                 -                               -                               -                               (298,992)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               2,228                       -                               2,228                       2,228                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม -                               -                               -                               -                               (298,992)                 2,228                       -                               2,228                       (296,764)                 
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 13) 94                            (303)                        2,245                       -                               -                               -                               -                               -                               2,036                       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               (61,602)                   -                               -                               -                               (61,602)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 308,094                   -                               2,701,191                41,592                     (344,376)                 759                          (152,365)                 (151,606)                 2,554,895                

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 -                               -                               -                               -                               (67,104)                   -                               -                               -                               (67,104)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (1,739)                     -                               (1,739)                     (1,739)                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               (67,104)                   (1,739)                     -                               (1,739)                     (68,843)                   
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 13) 10,000                     -                               186,500                   -                               -                               -                               -                               -                               196,500                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 320,094                 -                             2,935,691              49,280                    (606,749)               5,269                     (152,365)               (147,096)               2,551,220                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 -                              -                              -                              -                              62,666                     62,666                     
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 13) 94                            (303)                        2,245                       -                              -                              2,036                       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) -                              -                              -                              -                              (61,602)                   (61,602)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 308,094                 -                            2,701,191               41,592                   336,147                 3,387,024               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 310,094                   -                              2,749,191                49,280                     405,437                   3,514,002                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              133,554                   133,554                   
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 13) 10,000                     -                              186,500                   -                              -                              196,500                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 320,094                 -                            2,935,691               49,280                   538,991                 3,844,056               

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

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

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด ดังนั้น  
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑ

เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับ
บริษัทยอยในระหวางงวด ยกเวนการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินระหวางกาลขอ 5 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม

รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย  
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 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
โทรทัศนระบบดิจิทัลในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2558 (บอรดคาซทไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557) ตามหลักเกณฑการตีความ
ของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว และมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

สําหรับงวด
หกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กําไรหรือขาดทุน:   
ตนทุนการไดรบัใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
   ตัดจําหนายลดลง 6 11 
ตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 24 48 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษทัฯลดลง 18 37 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานลดลง (บาท)  0.006 0.012 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ

บริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้ 

ช่ือบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย กลุมบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนเกนิกวารอยละ 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 
 สําหรับงวด 

สามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวด 
หกเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน  

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน    
รายไดจากการขายและการบริการ 8 5 14 16 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
ตนทุนการใหบริการ - 1 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชาและคาบริการจาย 18 19 36 36 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาใชจายอื่น 3 5 8 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน 
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  (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
 สําหรับงวด          

สามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับงวด 
หกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รายไดจากการขายและการบริการ 2 1 4 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
เงินปนผลรับ 82 24 117 24 ตามมติที่ประชุมของบริษัทยอย
ดอกเบี้ยรับ 7 16 24 29 รอยละ 3 ตอป 
รายไดอื่น 14 15 26 27 ราคาตามสัญญา 
สวนแบงรายไดคาบริการ 119 96 244 204 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1 3 3 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น - 4 2 8 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
รายไดจากการขายและการบริการ 4 2 7 7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาเชาและคาบริการจาย 12 12 24 24 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายในการสงเสริมการขาย - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน
คาใชจายอื่น 3 5 8 10 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงรวมกัน

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มถิุนายน 

2559
31 ธันวาคม 

2558
30 มถิุนายน 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 5 123
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6 4 3 2
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 6 4 8 125 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มถิุนายน 

2559
31 ธันวาคม 

2558
30 มถิุนายน 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 176 231
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน - - 176 231 

  
เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 4)  
บริษัทยอย - - 60 112
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
รวมเงินปนผลคางรับ - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  - - 60 112 
  
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวของกนั  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6 7 6 6
รวมเงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกีย่วของกัน 6 7 6 6 
  
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกีย่วของกัน (หมายเหตุ 10)  
บริษัทยอย - - 131 169
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1 - -
รวมเจาหน้ีการคา – กิจการที่เกีย่วของกัน - 1 131 169 
  
เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)  
บริษัทยอย - - 6 3
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 26 23 22 17
รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกีย่วของกัน 26 23 28 20 
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เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และการ
เคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ ในระหวางงวด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2559
 (ตรวจสอบแลว)  
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด 770 30 (800) -
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 23 - (9) 14
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 1,466 72 (1,445) 93
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 62 - - 62
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12
Mono Technology Korea Corporation 106 - (13) 93
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 11 - - 11
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 49 20 - 69
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด 5 - - 5
บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด - 3 - 3
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด - 50 - 50
บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด - 11 - 11
 2,504 186 (2,267) 423
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (118) - - (118)
รวม 2,386 186 (2,267) 305 

 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 และวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืมจากบริษัทโมโน    
โปรดักช่ัน จํากัด รวมเปนจํานวนเงิน 1,445 ลานบาท 

 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 วันท่ี 4 เมษายน 2559 และวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดรับชําระเงินใหกูยืม
จากบริษัทโมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด รวมเปนจํานวนเงิน 800 ลานบาท 

 ยอดคงเหลือเปนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงไมมีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 3 ตอป โดยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะไมเรียกใหบริษัทยอยชําระ
คืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในระยะเวลาหน่ึงป ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดประเภทเงินใหกูยืมดังกลาวเปน
สินทรัพยไมหมุนเวยีน  
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 11 ลานบาท และ 22 ลานบาท ตามลําดับ 
(2558: 11 ลานบาท และ 22 ลานบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 7 ลานบาท และ 14 ลาน
บาท ตามลําดับ (2558: 7 ลานบาท และ 14 ลานบาท ตามลําดับ) 

 การคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 19.2 

4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3) 6 4 8 125
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 223 223 132 114
รายไดคางรับ 247 188 104 135
เงินปนผลคางรบั - กิจการที่เกี่ยวของกัน
   (หมายเหตุ 3) - - 60 112 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3) - - 176 231
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 109 147 1 2 
รวม 585 562 481 719
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 577 554 477 715 
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  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุลูกหนี้ท่ี
คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
อายุหนี้คางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
กิจการที่เกีย่วของกัน  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 5 3 4 112 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 1 1 1 3 
3 - 6 เดือน - - - 1 
6 - 12 เดือน - - 1 2 
มากกวา 12 เดือน - - 2 7 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 4 8 125 
     
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 136 144 86 75 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 76 78 41 35 
3 - 6 เดือน 3 7 - - 
6 - 12 เดือน 13 5 1 - 
มากกวา 12 เดือน 16 13 4 4 
 244 247 132 114 

หัก:  ประมาณการรับคืน (21) (24) - - 
 223 223 132 114 
หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4) 
รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 215 215 128 110 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 221 219 136 235 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับระหวาง
งวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับระหวาง
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธันวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

30 มิถุนายน 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

30 มิถุนายน 
2558 

 (ตรวจสอบแลว)  
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 902 52 - - - -
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 9 9 - - - -
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด 8 8 82 24 117 24
บริษัท โมโน โปรดักชั่น 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 - - - - 

 2,989 589 82 24 117 24 

หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (22) (22)   

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ 2,967 567   

 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 
ก) อนุมัติจัดต้ังบริษัท ที โมเมนต จํากัด โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 1,999,997 หุนมูลคาหุนละ 

100 บาท เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) และเม่ือวันที่        
18 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน โดยสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
ในบริษัท ที โมเมนต จํากัด เปนรอยละ 100 

ข) อนุมัติใหซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด จํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท เปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุนใน
บริษัทยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 
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เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

ก) อนุมัติใหซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด จํานวน 8,500,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท เปนจํานวนเงิน 850 ลานบาท โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุนในบริษัท
ยอยดังกลาว และเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

ข) อนุมัติใหจดทะเบียนเลิกกิจการ PT Mono Technology Indonesia และ Mono Technology Korea 
Corporation ปจจุบันอยูในระหวางการชําระบัญชี 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุนของเงินลงทุนเปน
จํานวน 364 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมไดบันทึกคาเผ่ือการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาว
เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาการลดลงดังกลาวไมไดเปนการลดลงอยางถาวร 

6. เงินลงทุนในการรวมคา 
เงินลงทุนในการรวมคาซ่ึงเปนเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัยอย (Mono Technology Hong Kong Ltd.) และ
บริษัทอ่ืนควบคุมรวมกันมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม 

การรวมคา ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
  30 มิถุนายน

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
30 มิถุนายน

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
31 มิถุนายน

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
  (รอยละ) (รอยละ)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)

Yunnan Mono Digital 
Technology Company 
Limited 

ใหบริการขอมูลและ
สาระบันเทิง 

42 - 74 - 74 - 
รวม    74 - 74 - 

 ในระหวางงวด บริษัทยอยรับรูสวนแบงขาดทุนในการรวมคาในงบการเงินรวมดังนี ้
    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
การรวมคาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
การรวมคาสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด   

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 

Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited 0.2 - 0.2 - 

รวม 0.2 - 0.2 - 
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ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทยอยไดรวมลงทุนกับบริษัทแหงหนึ่งจัดต้ัง Yunnan Mono Digital 
Technology Company Limited ในประเทศจีน โดยมีทุนจดทะเบียน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เรียกชําระแลว
รอยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน)  

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
(หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 717 69  
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 100 3 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ีจําหนาย (1) - 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (37) (11) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 779 61 

บริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนจํานวนเงิน 250 
ลานบาท 

8.  ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 
 (หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 1,714 - 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (64) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,650 - 

9. สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 1,723 24 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 476 103 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (303) - 
คาเผ่ือการดอยคาสําหรับงวด (6) - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,890 127 
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10. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2559
31 ธันวาคม 

2558
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
   (หมายเหตุ 3) - 1 131 169
เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีไมเกีย่วของกนั 98 109 66 51
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วของกัน 
   (หมายเหตุ 3) 26 23 28 20
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเกีย่วของกัน 70 81 15 14
คาใชจายคางจาย 105 95 37 35
เจาหนี้ซ้ือสินทรัพย 193 184 - -
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 492 493 277 289 

11. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 725 
บวก: กูเพิ่ม 591 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,316 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 230 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับอัตรา
เงินกูยืมข้ันตํ่า และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 84 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี      
31 ธันวาคม 2559 และตองจายชําระคืนเงินตนท้ังหมดภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2566 เงินกูยืมดังกลาว          
คํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวางกาลขอ 7 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดคาบริการพื้นท่ีท้ังหมด รวมทั้งคํ้าประกันโดย
บริษัทฯ และภายใตสัญญาใหสินเช่ือดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไวบางประการ เชน การรักษา
อัตราสวนทางการเงินและการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชรวมเปนจํานวน 
264 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 625 ลานบาท) 

12. ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
  (ตรวจสอบแลว)
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย 1,160 1,572
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (122) (164)
รวม 1,038 1,408
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (350) (339)
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีคางจาย - สุทธิจาก  

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 688 1,069 

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

รวมเปนเงิน 0.3 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนท่ีชําระแลว
จํานวน 308,012,115.80 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,080,121,158 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เม่ือวันท่ี                    
8 มกราคม 2558 

 ในเดือนมีนาคม 2558 มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 814,379 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท 
รวมเปนเงิน 2.0 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนท่ีชําระแลว
จํานวน 308,093,553.70 บาท (หุนสามัญจํานวน 3,080,935,537 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เม่ือวันท่ี             
8 เมษายน 2558 

 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 
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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 

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯไดจัดสรรเพิ่มทุนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน ท่ีเสนอขายใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุนละ 2.03 บาท เปนจํานวนเงิน 101.50 ลานบาท เพื่อชําระคาลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร และบทภาพยนตร ซ่ึงมีมูลคารวมประมาณ 103 ลานบาท เนื่องจากราคาเสนอขายหุนสามัญราคา
หุนละ 2.03 บาท ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก สงผลใหบริษัทฯตองกําหนด
ระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ                    
ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจากเดิม 315 ลานบาทซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 3,150,935,537 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท เปนจํานวน 320 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย             
หุนสามัญจํานวน 3,200,935,537 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน 0.1 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 
2559 บริษัทฯบันทึกการเพิ่มทุนดังกลาวเปนหุนสามัญจํานวน 5 ลานบาท และสวนท่ีเหลือจํานวน 96.5 
ลานบาท เปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
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14. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีมติใหปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยปรับจากราคาการใชสิทธิ
เดิม 2.50 บาทตอหุน เปน 2.492 บาทตอหุน และอัตราการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน เปนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
1.003 หุน 
ในระหวางงวดปจจุบัน ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,479,067,065 หนวย 

15. ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ี

ประมาณไว 
 ภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดระหวางกาล 2 6 2 5 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกดิผลแตกตาง
ช่ัวคราว - (20) - - 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2 (14) 2 5 

 ภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดระหวางกาล 5 12 5 10 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตาง
ช่ัวคราว 2 (36) - (1) 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7 (24) 5 9 
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16. กําไรตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด  

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ              
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนงวดหรือ  ณ  วันออกหุน
สามัญเทียบเทา 

การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพืน้ฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือน       
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 แสดงการคํานวณไดดังนี ้

งบการเงินรวม 
กําไร (ขาดทนุ) 
สําหรับงวด 

จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

กําไร (ขาดทนุ) 
ตอหุน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  
กําไร (ขาดทนุ) สวนที่เปนของผูถอืหุน           
ของบริษทัใหญ 13 (212) 3,166 3,080 0.0041 (0.0687) 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก
ใหกับผูถอืหุนเดมิ - - 61 457   

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด       
กําไร (ขาดทนุ) สวนที่เปนของผูถอืหุนของ
บริษัทใหญสมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 (212) 3,227 3,537 0.0040 ปรับเพิ่ม 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสําหรับงวด 
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ 88 43 3,166 3,080 0.0278 0.0140

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให
   กับผูถอืหุนเดิม - - 61 457   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ
สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 88 43 3,227 3,537 0.0273 0.0121 

 การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

งบการเงินรวม 

ขาดทุนสําหรับงวด 
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ขาดทุนตอหุน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน) (บาท) (บาท)
 (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)
ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ (67) (299) 3,144 3,080 (0.0213) (0.0971)

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก
ใหกับผูถอืหุนเดิม - - 31 540   

ขาดทุนตอหุนปรบัลด       
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ
สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (67) (299) 3,175 3,620 ปรับเพิ่ม ปรับเพิ่ม 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสําหรับงวด 
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ 134 63 3,144 3,080 0.0425 0.0205

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให
   กับผูถอืหุนเดิม - - 31 540   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสวนที่เปนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ
สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 134 63 3,175 3,620 0.0421 0.0174 

17. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

  (ลานบาท) (บาทตอหุน) 
เงินปนผลประจําป 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน          

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 61.6 0.02 
รวมเงินปนผลจายสําหรับงวดหกเดือน 
   สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 
61.6 0.02 
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18. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ            

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและ         
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล(1) ธุรกิจบันเทิง(2) 
การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขายและการบริการ 
   รายไดจากภายนอก 557 432 31 34 - - 588 466
   รายไดระหวางสวนงาน - - 18 4 (18) (4) - - 
รายไดทั้งส้ิน 557 432 49 38 (18) (4) 588 466 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 
   ตามสวนงาน 203 43 (24) (64)   179 (21) 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:  
   รายไดอื่น  7 8
   คาใชจายในการขายและบริการ  (29) (67)
   คาใชจายในการบริหาร  (107) (114)
   คาใชจายทางการเงิน  (35) (32)
   ภาษีเงินได     (2) 14 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด     13 (212) 
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 (หนวย: ลานบาท)

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  
 ธุรกิจส่ือและ

ใหบริการขอมูล(1) ธุรกิจบันเทิง(2)
การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

 (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขายและการบริการ   
   รายไดจากภายนอก 998 851 80 81 - - 1,078 932
   รายไดระหวางสวนงาน - - 31 8 (31) (8) - -
รายไดทั้งส้ิน 998 851 111 89 (31) (8) 1,078 932 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  
   ตามสวนงาน 302 157 (24) (62)  278 95
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:  
   รายไดอื่น  13 22
   คาใชจายในการขายและบริการ  (58) (132)
   คาใชจายในการบริหาร  (223) (244)
   คาใชจายทางการเงิน  (70) (64)
   ภาษีเงินได  (7) 24
ขาดทุนสําหรับงวด  (67) (299) 

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

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
19.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 528 ลานบาท (31 ธันวาคม 

2558: 417 ลานบาท) ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารและการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
19.2 การค้ําประกัน 

ก)  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทยอยเปนจํานวน 3,128 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 3,244 ลานบาท)  

ข)  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทยอยคํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก
บริษัทฯเปนจํานวน 35 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 35 ลานบาท) 

ค)  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือ             
คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวน 1,371 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,736 ลานบาท) ในนาม
ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 5 ลานบาท) 
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19.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจาย
ในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว) 
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 188 220 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 272 316 
มากกวา 5 ป 398 426 

19.4 คดีฟองรอง 
 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯถูกฟองจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งตอศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศกลางเปนคดีแพงและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาและเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน
จนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมไดรับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองดังกลาวขางตน      
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 


