
 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                         
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                         
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั                           
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

กรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2560 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406,377             86,809               333,303             25,650               
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 232                    230                    3                        3                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 593,882             529,530             559,678             476,948             
สินคา้คงเหลือ 9,517                 8,829                 -                         -                         
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 22,602               22,901               5,713                 5,692                 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22,265               25,782               7,126                 8,845                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,054,875          674,081             905,823             517,138             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 31,424               9,129                 220                    106                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         2,959,826          2,956,826          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 51,226               51,226               -                         -                         
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                         614,450             498,900             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 772,407             777,357             52,270               55,217               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 1,988,802          1,951,973          26,709               126,719             
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 1,553,819          1,585,572          -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 211,034             210,848             2,787                 2,513                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 144,352             131,474             58,902               55,305               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,753,064          4,717,579          3,715,164          3,695,586          

รวมสินทรัพย์ 5,807,939          5,391,660          4,620,987          4,212,724          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 125,748             135,000             -                         15,000               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 298,284             295,055             179,254             197,722             
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 8 67,873               54,894               -                         -                         
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 9 379,174             360,566             -                         -                         
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,612                 6,044                 3,290                 3,245                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 309                    296                    -                         -                         
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,043               30,209               8,995                 10,333               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 41,440               47,162               871                    864                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 941,483             929,226             192,410             227,164             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ยอดคงเหลือของหน้ีสินระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 8 1,318,705          1,338,985          -                         -                         
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 9 703,508             708,842             -                         -                         
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,362                 3,094                 261                    1,406                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 38,106               36,210               17,273               16,616               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,395                 9,692                 -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,071,076          2,096,823          17,534               18,022               

รวมหนีสิ้น 3,012,559          3,026,049          209,944             245,186             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 4,984,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 498,500             498,500             498,500             498,500             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 3,343,935,537 หุ้น 
         (31 ธนัวาคม 2559: หุ้นสามญั 3,200,935,537 หุ้น) 
            มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 10 334,394             320,094             334,394             320,094             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,328,941          2,935,691          3,328,941          2,935,691          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 49,850               49,850               49,850               49,850               
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (772,446)           (795,592)           697,858             661,903             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (145,359)           (144,432)           -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,795,380          2,365,611          4,411,043          3,967,538          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807,939          5,391,660          4,620,987          4,212,724          
-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 637,473            490,929            237,736            253,868            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                        -                        36,799              35,199              
รายไดอ่ื้น 9,773                5,752                19,831              30,862              
รวมรายได้ 647,246            496,681            294,366            319,929            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและให้บริการ 446,336            393,662            179,436            206,205            
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 34,474              28,371              6,471                7,910                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,969            115,204            51,480              57,394              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                        -                        17,000              -                        
รวมค่าใช้จ่าย 584,779            537,237            254,387            271,509            
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 62,467              (40,556)             39,979              48,420              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (35,482)             (34,636)             (212)                  (262)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,985              (75,192)             39,767              48,158              
ภาษีเงินได้ 12 (3,839)               (4,987)               (3,812)               (2,641)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 23,146              (80,179)             35,955              45,517              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (927)                  (3,394)               -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (927)                  (3,394)               -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,219              (83,573)             35,955              45,517              

กําไรต่อหุ้น (บาท) 13
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.007                (0.026)               0.011                0.015                
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.006                (0.026)               0.009                0.015                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,985              (75,192)             39,767              48,158              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 23,053              17,676              4,508                5,507                
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 191,829            147,103            1,450                457                   
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 31,754              32,019              -                        -                        
   กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        (642)                  -                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (1,127)               703                   -                        -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        17,000              -                        
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (36,799)             (35,199)             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 87                     70                     (8)                      -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        6,465                -                        -                        
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (122)                  (1,442)               -                        2,855                
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 3,503                5,712                1,225                1,436                
   ดอกเบ้ียรับ (8)                      (7)                      (3,981)               (16,898)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,482              34,636              212                   262                   
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 311,436            167,743            22,732              6,578                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (71,529)             (31,492)             (16,808)             153,346            
   สินคา้คงเหลือ 439                   (1,690)               -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 188                   6,483                (170)                  7,999                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,240                (29)                    71                     58                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,478              (6,683)               (17,336)             (60,016)             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,723)               7,579                8                       510                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 254,529            141,911            (11,503)             108,475            
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย - 1,307                -                        -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (18,426)             (18,419)             (7,755)               (8,543)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 236,103            124,799            (19,258)             99,932              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 8                       7                       20,299              2                       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร (เพิ่มข้ึน) ลดลง (2)                      223                   -                        -                        
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                        -                        (115,550)           1,255,850         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (22,295)             41                     (114)                  -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                        -                        (20,000)             (1,550,000)        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        55,198              111,996            
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,203)             (38,433)             (1,005)               (2,364)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13                     -                        113                   -                        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (228,658)           (154,159)           (3,418)               (185)                  
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยล์ดลง (13,207)             -                        -                        -                        
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (282,344)           (192,321)           (64,477)             (184,701)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (22,097)             (13,245)             (63)                    (321)                  
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (16,553)             -                        (15,000)             -                        
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (2,164)               (3,369)               (1,099)               (537)                  
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษทัฯ 407,550            95,000              407,550            95,000              
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 366,736            78,386              391,388            94,142              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (927)                  (3,394)               -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 319,568            7,470                307,653            9,373                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 86,809              194,288            25,650              26,447              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 406,377            201,758            333,303            35,820              

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระ -                        17,662              18                     47                     
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดช้าํระ -                        9,297                -                        -                        
   รับชาํระเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                        -                        642                   -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า การรวมกิจการ รวมองคป์ระกอบ รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น ภายใตก้ารควบคุม อื่นของ ส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) เงินตราต่างประเทศ เดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 310,094                  2,749,191               49,280                    (539,645)                 7,008                      (152,365)                 (145,357)                 2,423,563               
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (80,179)                   -                              -                              -                              (80,179)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (3,394)                     -                              (3,394)                     (3,394)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              (80,179)                   (3,394)                     -                              (3,394)                     (83,573)                   
หุ้นสามญัเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 5,000                      90,000                    -                              -                              -                              -                              -                              95,000                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 315,094                  2,839,191               49,280                    (619,824)                 3,614                      (152,365)                 (148,751)                 2,434,990               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 320,094                  2,935,691               49,850                    (795,592)                 7,933                      (152,365)                 (144,432)                 2,365,611               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              23,146                    -                              -                              -                              23,146                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (927)                        -                              (927)                        (927)                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              23,146                    (927)                        -                              (927)                        22,219                    
หุ้นสามญัเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 14,300                    393,250                  -                              -                              -                              -                              -                              407,550                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 334,394                  3,328,941               49,850                    (772,446)                 7,006                      (152,365)                 (145,359)                 2,795,380               
-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 310,094                      2,749,191                   49,280                        405,437                      3,514,002                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  45,517                        45,517                        

หุน้สามญัเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 5,000                          90,000                        -                                  -                                  95,000                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 315,094                      2,839,191                   49,280                        450,954                      3,654,519                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 320,094                      2,935,691                   49,850                        661,903                      3,967,538                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  35,955                        35,955                        

หุน้สามญัเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10) 14,300                        393,250                      -                                  -                                  407,550                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 334,394                      3,328,941                   49,850                        697,858                      4,411,043                   

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                     
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)   
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของบริษทัย่อยในระหว่างงวด ยกเวน้การจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขายและการบริการ 4 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและบริการ - 1 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 17 18 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 5 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
รายไดจ้ากการขายและการบริการ 2 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 37 35 ตามมติท่ีประชุมของบริษทัยอ่ย 

   (บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั) 
ดอกเบ้ียรับ 4 17 ร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 13 12 ราคาตามสญัญา 
ส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการ 108 125 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 1 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 102 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขายและการบริการ - 3 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11 12 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 5 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 8 6 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4 - 2 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4 8 8 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 295 194 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 295 194 

    
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)    
บริษทัยอ่ย - - 37 55 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 37 55 

     
เงนิมัดจําและเงนิประกนั - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 7 6 6 
รวมเงินมดัจาํและเงินประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 7 6 6 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 97 117 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 97 117 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 3 5 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 23 21 18 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 23 24 23 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ                     
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 10 - - 10 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 9 - (2) 7 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 105 10 - 115 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั  62 - - 62 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 81 3 - 84 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 9 3 - 12 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 190 75 - 265 
บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 28 26 - 54 

 522 117 (2) 637 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (23) - - (23) 

รวม 499 117 (2) 614 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย          
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะไม่เรียกให้บริษทัยอ่ย
ชาํระคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าว   
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท (2559: 11 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯ
เป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท (2559: 7 ลา้นบาท) 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2560 2559 2560 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5 4 8 8 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 138 164 81 87 
รายไดค้า้งรับ 344 251 137 131 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 2) - - 37 55 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 295 194 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 109 113 2 2 
รวม 596 532 560 477 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (2) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 594 530 560 477 
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  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุลูกหน้ี                     
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4 4 2 3 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1 - 1 1 
3 - 6 เดือน - - 1 1 
6 - 12 เดือน - - 2 1 
มากกวา่ 12 เดือน - - 2 2 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4 8 8 

     
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 116 81 80 44 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 16 87 1 43 
3 - 6 เดือน 15 7 - - 
6 - 12 เดือน 6 6 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 12 10 - - 
 165 191 81 87 

หกั:  ประมาณการรับคืน (27) (27) - - 
 138 164 81 87 
หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (2) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 136 162 81 87 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 141 166 89 95 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการชาํระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติม
ในบริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั อีกจาํนวนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท                     
(เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 32.5 ของทุนจดทะเบียน)โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

4.2 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัจดัตั้งบริษทั โมโน เพลย ์ จาํกดั โดยบริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 49,997 หุ้น มูลค่า                     
หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) และเม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั เป็นร้อยละ 100 

ข) อนุมติัจดัตั้งบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั โดยบริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 49,997 หุน้ มูลค่า                     
หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) และเม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั เป็นร้อยละ 100 

ค) อนุมติัการชาํระทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมในบริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั อีกจาํนวนร้อยละ 12.5 ของทุน                     
จดทะเบียน คิดเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน)โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

4.3 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Mono 
Technology Hong Kong Ltd. เป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท 

4.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุน                     
เป็นจาํนวน 378 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 382 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อ                  
การดอ้ยค่าสําหรับเงินลงทุนดงักล่าวเน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าการลดลงดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น                  
การลดลงอยา่งถาวร 
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5. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 777 55 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 18 2 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23) (5) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 772 52 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 250 
ลา้นบาท 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,952 127 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 229 3 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย - (102) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (192) (1) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 1,989 27 
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7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) - - 97 117 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40 33 17 6 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) 26 23 24 23 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54 51 16 13 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 79 76 25 39 
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ 99 112 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 298 295 179 198 

8. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 1,166 1,166 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 221 228 
รวม 1,387 1,394 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (68) (55) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 1,319 1,339 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,394 
หกั : จ่ายคืน (7) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 1,387 

 เงินกูย้ืมคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 5 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการพื้นท่ีทั้งหมด รวมทั้ง                  
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และภายใตส้ัญญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดไวบ้างประการ 
เช่น การรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิได้
เบิกใชร้วมเป็นจาํนวน 184 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 184 ลา้นบาท) 

9. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 1,160 1,160 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (77) (91) 
รวม 1,083 1,069 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (379) (360) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย - สุทธิจาก  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 704 709 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จาํกัด ได้รับหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เห็นชอบ
ให้บริษัทย่อยขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือพร้อมทั้ งดอกเบ้ีย                    
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยกสทช. 
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10. ทุนเรือนหุ้น 

 
จาํนวนหุน้สามญั  มูลค่าหุน้ละ  

ทุนออกจาํหน่าย
และเรียกชาํระแลว้  

ส่วนเกินมูลค่า      
หุน้สามญั  

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,100,935,537  0.10 310,093,554  2,749,191,191   
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559  
บริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัจาํนวน 
50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.9 บาท              
รวมเป็นเงินจาํนวน 95 ลา้นบาท 50,000,000  0.10 5,000,000  90,000,000  26 กมุภาพนัธ์ 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 3,150,935,537 0.10 315,093,554 2,839,191,191  
      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,200,935,537  0.10 320,093,554  2,935,691,191   
เม่ือวนัท่ี 12 และ 13 มกราคม 2560 บริษทัฯ 
ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 143 
ลา้นหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
เฉพาะเจาะจงในราคาหุน้ละ 2.85 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 407.6 ลา้นบาท 143,000,000  0.10  14,300,000  393,250,000  19 มกราคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,343,935,537  0.10 334,393,554  3,328,941,191   

11. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิจาํนวน 1,479,067,065 หน่วย 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉล่ียทั้ งปี              
ท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 4 3 4 3 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราว - 2 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4 5 4 3 
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13. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ              
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้งวดหรือ  ณ  วนัออก        
หุน้สามญัเทียบเท่า 

 การคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน       
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ         
บริษทัใหญ่ 23 (80) 3,326 3,122 0.007 (0.026) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม - - 462 -   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ         
บริษทัใหญ่สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 (80) 3,788 3,122 0.006 (0.026) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญั          
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 36 46 3,326 3,122 0.011 0.015 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกให ้  
กบัผูถื้อหุน้เดิม - - 462 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 36 46 3,788 3,122 0.009 0.015 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ            
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน     
ท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธุรกิจส่ือและ          

ใหบ้ริการขอ้มูล(1) ธุรกิจบนัเทิง(2) 
การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

         
รายไดจ้ากการขายและการบริการ         
   รายไดจ้ากภายนอก 589 442 48 49 - - 637 491 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 17 13 (17) (13) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 589 442 65 62 (17) (13) 637 491 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 207 98 (17) (1)   190 97 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
   รายไดอ่ื้น       10 6 
   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ       (34) (28) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (104) (115) 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (35) (35) 
   ภาษีเงินได ้       (4) (5) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       23 (80) 

(1) ธุรกิจส่ือและให้บริการขอ้มูล ประกอบดว้ยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกิจส่ือทีวี และธุรกิจ                      
ส่ือวิทย ุ

 (2) ธุรกิจบนัเทิง ประกอบดว้ยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร์ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

15. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 723 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (31 ธนัวาคม 2559: 437 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์) 

16. คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนั
กีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
จนกวา่จะชาํระเสร็จ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ
กลางไดอ่้านคาํพิพากษาคดีแพ่ง โดยศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 3 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกว่าจะชาํระเสร็จใหแ้ก่โจทก ์เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2560 บริษทัฯยืน่ฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้                     
จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

17.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลประกอบการสาํหรับปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพิ่มอีกในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
100.32 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
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