
 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

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



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 345,700               86,809                 190,123               25,650                 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 232                      230                      3                          3                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 612,529               529,530               578,231               476,948               

สินคา้คงเหลือ 10,229                 8,829                   -                          -                          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,301                 22,901                 6,240                   5,692                   

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,208                 25,782                 6,288                   8,845                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,022,199            674,081               780,885               517,138               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 62,754                 9,129                   220                      106                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          2,984,826            2,956,826            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 51,226                 51,226                 -                          -                          

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 2 -                          -                          770,250               498,900               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 756,472               777,357               45,028                 55,217                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 2,234,718            1,951,973            52,476                 126,719               

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 1,489,253            1,585,572            -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 211,368               210,848               3,069                   2,513                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 162,078               131,474               50,868                 55,305                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,967,869            4,717,579            3,906,737            3,695,586            
รวมสินทรัพย์ 5,990,068            5,391,660            4,687,622            4,212,724            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 101,097               135,000               -                          15,000                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 415,592               295,055               162,607               197,722               

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 81,371                 54,894                 -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 10 204,337               360,566               -                          -                          

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7,939                   6,044                   2,234                   3,245                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,583                   296                      -                          -                          

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,829                 30,209                 11,562                 10,333                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,091                   47,162                 1,424                   864                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 848,839               929,226               177,827               227,164               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 1,461,559            1,338,985            -                          -                          

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 10 689,116               708,842               -                          -                          

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7,014                   3,094                   -                          1,406                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 41,897                 36,210                 18,587                 16,616                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,003                   9,692                   -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,208,589            2,096,823            18,587                 18,022                 

รวมหนีสิ้น 3,057,428            3,026,049            196,414               245,186               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 5,196,999,975 หุ้น (31 ธนัวาคม 2559:
         หุ้นสามญั 4,984,999,975 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 519,700               498,500               519,700               498,500               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 3,343,935,537 หุ้น (31 ธนัวาคม 2559:

         หุ้นสามญั 3,200,935,537 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 11 334,394               320,094               334,394               320,094               

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 12 116,637               -                          116,637               -                          

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) (750,449)              (795,592)              661,386               661,903               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (146,733)              (144,432)              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,932,640            2,365,611            4,491,208            3,967,538            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,990,068            5,391,660            4,687,622            4,212,724            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 696,132            603,770            184,218            240,189            

เงินปันผลรับ 2 -                       -                       34,298              59,997              

รายไดอ่ื้น 15,168              11,693              20,835              18,336              

รวมรายได้ 711,300            615,463            239,351            318,522            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 460,399            438,790            155,129            195,287            

ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 36,924              27,578              6,566                3,661                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 107,814            99,215              55,118              37,252              

รวมค่าใช้จ่าย 605,137            565,583            216,813            236,200            

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน

   การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 106,163            49,880              22,538              82,322              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                       (1,585)              -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 106,163            48,295              22,538              82,322              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (33,097)             (36,205)             (38)                   (318)                 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 73,066              12,090              22,500              82,004              

ภาษีเงินได้ 13 (2,375)              (1,974)              (888)                 (1,450)              
กาํไรสําหรับงวด 70,691              10,116              21,612              80,554              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (717)                 (1,976)              -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (717)                 (1,976)              -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,974              8,140                21,612              80,554              

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0212              0.0031              0.0066              0.0253              

กาํไรต่อหุ้นปรับลด  
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0186              0.0028              0.0058              0.0227              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 2,017,593         1,682,044         637,914            738,412            

เงินปันผลรับ 2 -                       -                       132,695            177,193            

รายไดอ่ื้น 33,592              24,332              61,413              73,592              

รวมรายได้ 2,051,185         1,706,376         832,022            989,197            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 1,378,224         1,239,697         535,123            606,141            

ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 103,781            85,430              17,614              15,853              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 319,416            321,716            178,731            146,106            

รวมค่าใช้จ่าย 1,801,421         1,646,843         731,468            768,100            

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน

   การร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 249,764            59,533              100,554            221,097            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                       (1,811)              -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 249,764            57,722              100,554            221,097            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (100,858)           (106,011)           (300)                 (921)                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 148,906            (48,289)             100,254            220,176            

ภาษีเงินได้ 13 (3,445)              (8,699)              (453)                 (6,068)              
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 145,461            (56,988)             99,801              214,108            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,301)              (3,715)              -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (2,301)              (3,715)              -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,160            (60,703)             99,801              214,108            

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0434              (0.0180)             0.0299              0.0677              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0382              (0.0180)             0.0263              0.0647              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 148,906            (48,289)             100,254            220,176            

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 70,949              56,987              13,019              15,790              

   ค่าตดัจาํหน่าย 612,070            483,392            4,506                1,896                

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 96,320              96,409              -                       -                       

   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       (642)                 (13,594)             

   กลบัรายการการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1,202)              (742)                 -                       -                       

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       17,000              -                       

   เงินปันผลรับ -                       -                       (132,695)           (177,193)           

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                       1,811                -                       -                       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 115                   1,365                (28)                   (9)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       6,601                -                       295                   

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (877)                 (59)                   -                       114                   

   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 20                     -                       20                     -                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,420                4,102                2,539                1,815                

   ดอกเบ้ียรับ (1,103)              (333)                 (15,610)             (27,401)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 100,858            106,012            300                   921                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,033,476         707,256            (11,337)             22,810              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (86,403)             (22,847)             (24,642)             196,936            

   สินคา้คงเหลือ (197)                 (755)                 -                       -                       

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (4,735)              8,535                (696)                 12,912              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,307                3,045                (127)                 487                   

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 31,343              (8,919)              (33,209)             (35,666)             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (38,074)             2,557                560                   1,540                

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 937,717            688,872            (69,451)             199,019            

   จ่ายภาษีเงินได้ (56,410)             (53,683)             (17,580)             (23,877)             

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 21,113              1,307                21,113              -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 902,420            636,496            (65,918)             175,142            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 1,103                333                   21,277              24,703              
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (2)                     (3)                     -                       -                       
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                       -                       (271,350)           1,888,052         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (53,625)             (8,678)              (114)                 3                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (45,000)             (2,400,000)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                       (74,337)             -                       -                       
เงินปันผลรับ -                       -                       153,594            229,191            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,404)             (124,207)           (2,694)              (5,651)              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 136                   41                     535                   157                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (793,817)           (634,893)           (32,242)             (2,814)              
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี (206,000)           (412,000)           -                       -                       
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (13,145)             (114,805)           -                       -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,103,754)        (1,368,549)        (175,994)           (266,359)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (70,479)             (51,837)             (151)                 (969)                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (33,903)             -                       (15,000)             -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 149,052            670,840            -                       -                       
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (6,096)              (8,248)              (2,416)              (2,106)              
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 407,550            95,000              407,550            95,000              
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 116,637            -                       116,637            -                       
จ่ายเงินปันผล (100,235)           (4)                     (100,235)           (4)                     
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 462,526            705,751            406,385            91,921              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (2,301)              (3,715)              -                       -                       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 258,891            (30,017)             164,473            704                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 86,809              194,288            25,650              26,447              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 345,700            164,271            190,123            27,151              

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 11,911              -                       -                       -                       
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 100,998            -                       -                       -                       
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยจ่ายชาํระเป็นหุ้นสามญั -                       101,500            -                       101,500            
   รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                       -                       642                   10,663              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า การรวมกิจการ รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น ภายใต้ อื่นของ รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ค่าหุน้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ขาดทุนสะสม เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

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 -                             -                             -                             -                             (56,988)                 -                             -                             -                             (56,988)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (3,715)                   -                             (3,715)                   (3,715)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (56,988)                 (3,715)                   -                             (3,715)                   (60,703)                 
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11) 10,000                   -                             186,500                 -                             -                             -                             -                             -                             196,500                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 320,094                 -                             2,935,691              49,280                   (596,633)               3,293                     (152,365)               (149,072)               2,559,360              

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 -                             -                             -                             -                             145,461                 -                             -                             -                             145,461                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (2,301)                   -                             (2,301)                   (2,301)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             145,461                 (2,301)                   -                             (2,301)                   143,160                 
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11) 14,300                   -                             393,250                 -                             -                             -                             -                             -                             407,550                 
ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อ
   หุน้สามญั (หมายเหตุ 12) -                             116,637                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             116,637                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             -                             (100,318)               -                             -                             -                             (100,318)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 334,394                 116,637                 3,328,941              49,850                   (750,449)               5,632                     (152,365)               (146,733)               2,932,640              

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ค่าหุน้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             214,108                  214,108                  

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11) 10,000                    -                             186,500                  -                             -                             196,500                  
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 320,094                  -                             2,935,691               49,280                    619,545                  3,924,610               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             99,801                    99,801                    

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11) 14,300                    -                             393,250                  -                             -                             407,550                  

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 12) -                             116,637                  -                             -                             -                             116,637                  

เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             -                             (100,318)                (100,318)                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 334,394                  116,637                  3,328,941               49,850                    661,386                  4,491,208               

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ 
กลุ่มบริษัทในระหว่างงวดจากการจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์ 
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา 

 

สาํหรับ 
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

สาํหรับ 
งวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 6 9 17 23 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2 1 4 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 21 19 55 55 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 4 11 12 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 

สาํหรับ 
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

สาํหรับ 
งวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2 2 4 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 35 60 133 177 ตามมติท่ีประชุมของบริษทัยอ่ย  

(บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั) 
ดอกเบ้ียรับ 6 3 15 27 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 13 13 39 39 ราคาตามสัญญา 
ส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการจ่าย 105 112 340 356 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าส่งเสริมการขาย 3 1 5 4 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 102 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 

สาํหรับ 
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

สาํหรับ 
งวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1 4 5 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 11 13 33 37 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 3 10 11 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 10 6 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4 1 2 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4 11 8 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 335 194 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 34 55 

เงนิมดัจําและเงินประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 7 6 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย 3 - 76 117 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 12 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 23 19 18 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 23 31 23 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 10 - (10) - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 9 - (3) 6 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 105 17 - 122 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั  62 - - 62 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 81 19 - 100 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 9 9 - 18 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 190 180 - 370 

บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 28 59 - 87 

 522 284 (13) 793 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (23) - - (23) 

รวม 499 284 (13) 770 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะไม่เรียกให้บริษทัยอ่ย
ชาํระคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11 12 7 7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 34 21 21 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - - - 

รวม 34 34 21 21 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3 4 11 8 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 145 164 74 87 
รายไดค้า้งรับ 351 251 119 131 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 34 55 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 335 194 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 115 113 5 2 

รวม 614 532 578 477 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1) (2) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 613 530 578 477 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2 4 2 3 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1 - 2 1 
3 - 6 เดือน - - 1 1 
6 - 12 เดือน - - 2 1 
มากกวา่ 12 เดือน - - 4 2 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4 11 8 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 124 81 72 44 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 17 87 1 43 
3 - 6 เดือน 4 7 1 - 
6 - 12 เดือน 13 6 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 16 10 - - 

รวม 174 191 74 87 
หกั: ประมาณการรับคืน (29) (27) - - 

 145 164 74 87 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1) (2) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 144 162 74 87 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 147 166 85 95 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการชาํระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมใน
บริษทั ที โมเมนต์ จาํกดั อีกจาํนวนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท  
(รวมเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 32.5 ของทุนจดทะเบียน) โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุ้น 
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

4.2 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัจดัตั้งบริษทั โมโน เพลย ์ จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  
22 กุมภาพนัธ์ 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท) โดยบริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 49,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 2.5 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 100 

ข) อนุมติัจดัตั้งบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
22 กุมภาพนัธ์ 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท) โดยบริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 49,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน 2.5 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 100 

ค) อนุมติัการชาํระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมในบริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั อีกจาํนวนร้อยละ 12.5 ของ 
ทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท (รวมเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน) โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 
บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

4.3 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จดทะเบียนเลิกกิจการ  
Mono Technology Vietnam Company Limited ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

4.4 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบัน  บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน  
Mono Technology Hong Kong Limited เป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท 

4.5 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุน 
เป็นจาํนวน 382 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 382 ลา้นบาท) บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนจาํนวนดังกล่าวเน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการลดลงดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดลง 
อยา่งถาวร 
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5. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกกิจการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2560 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 777 55 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 50 3 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (71) (13) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 756 45 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 250 ลา้นบาท 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,952 127 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 895 32 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย - (102) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (612) (5) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 2,235 52 
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8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3 - 76 117 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45 33 23 6 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 24 23 31 23 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51 51 9 13 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 93 76 24 39 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 200 112 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 416 295 163 198 

9. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 1,338 1,166 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 205 228 
รวม 1,543 1,394 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (81) (55) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 1,462 1,339 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,394 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 184 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (35) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 1,543 
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 เ งินกู้ยืมคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อยตามท่ีกล่าวไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 6 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการพื้นท่ี
ทั้ งหมด รวมทั้ งค ํ้ าประกันโดยบริษัทฯ และภายใต้สัญญาให้สินเช่ือดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้กาํหนดไวบ้างประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผูถื้อหุน้ปัจจุบนั เป็นตน้ 

10. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 954 1,160 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (61) (91) 
รวม 893 1,069 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (204) (360) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 689 709 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จาํกดั ไดรั้บหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดโดย กสทช. 

11. ทุนเรือนหุ้น 

อนุมติัโดย 
จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ ทุนจดทะเบียน 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

  (หุน้) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,984,999,975 0.10 498,499,998  
1) ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 (122,000,000)  0.10 (12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560 
2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 334,000,000  0.10 33,400,000  9 พฤษภาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 5,196,999,975  519,699,998  
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 จาํนวนหุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 

ทุนออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
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  
1) เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ
ชาํระค่าหุน้สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 1.9 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน  
95 ลา้นบาท 50,000,000 0.10 5,000,000 90,000,000 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

2) เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษทัฯได้
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 2.03 บาท รวมเป็นเงิน  
101.5 ลา้นบาท เพือ่ชาํระค่าลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์มูลค่า 103 ลา้น
บาท (เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้สามญั 
ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัส่งผลใหบ้ริษทัฯตอ้งกาํหนด
ระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 50,000,000 0.10 5,000,000 96,500,000 7 มิถุนายน 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 3,200,935,537  320,093,554 2,935,691,191  
      
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 ได้
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 143 ลา้น
หุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจงใน
ราคาหุน้ละ 2.85 บาท เป็นจาํนวนเงิน  
407.55 ลา้นบาท 143,000,000 0.10 14,300,000 393,250,000 19 มกราคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 3,343,935,537  334,393,554 3,328,941,191  

12. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ในเดือนกันยายน 2560 ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตาม 
ใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 46,664,694 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 46,804,687 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2560 ด้วยเหตุน้ีบริษัทฯจึงได้แสดงเงินรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน  
117 ลา้นบาท เป็น “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2560 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีย ังไม่ได้มีการใช้สิทธิจํานวน 
1,432,402,371 หน่วย (31 ธนัวาคม 2559: 1,479,067,065 หน่วย) 
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย 
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1 2 - 1 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน 1 - 1 - 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2 2 1 1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 3 7 - 6 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน 1 - 1 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1) 2 (1) - 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3 9 - 6 

14. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ 
บริษัทฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู ่
ในระหวา่งงวด 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหว่างงวดกับจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้งวด หรือ  
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 71 10 3,345 3,201 0.0212 0.0031 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 480 364   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 71 10 3,825 3,565 0.0186 0.0028 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 22 81 3,345 3,201 0.0066 0.0253 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 480 364   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 81 3,825 3,565 0.0058 0.0227 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

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 145 (57) 3,338 3,163 0.0434 (0.0180) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 462 143   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 145 (57) 3,800 3,306 0.0382 ปรับเพิ่ม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 100 214 3,338 3,163 0.0299 0.0677 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 462 143   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 100 214 3,800 3,306 0.0263 0.0647 
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15. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 100.32 0.03 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 100.32 0.03 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจส่ือและ
ใหบ้ริการขอ้มูล (1) ธุรกิจบนัเทิง (2) 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 631 577 65 27 - - 696 604 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 46 17 (46) (17) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 631 577 111 44 (46) (17) 696 604 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 243 201 (7) (36)   236 165 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       15 12 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (37) (28) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (108) (99) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้       - (2) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (33) (36) 

ภาษีเงินได ้       (2) (2) 

กาํไรสาํหรับงวด       71 10 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ธุรกิจส่ือและ
ใหบ้ริการขอ้มูล (1) ธุรกิจบนัเทิง (2) 

การตดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,867 1,575 151 107 - - 2,018 1,682 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 85 48 (85) (48) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,867 1,575 236 155 (85) (48) 2,018 1,682 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 694 502 (56) (59)   638 443 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       34 24 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (104) (85) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (319) (322) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้       - (2) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (101) (106) 

ภาษีเงินได ้       (3) (9) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       145 (57) 

(1) ธุรกิจส่ือและให้บริการขอ้มูล ประกอบดว้ยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกิจส่ือทีวี และ
ธุรกิจส่ือวทิย ุ

(2) ธุรกิจบนัเทิง ประกอบดว้ยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร์ 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 530 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559:  
437 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
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17.2 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารให้แก่
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 2,798 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 3,092 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษทัฯเป็นจาํนวน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อคํ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจาํนวน 1,306 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2559: 1,365 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2559: 5 ลา้นบาท) 

17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 183 174 30 28 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 305 299 41 21 
มากกวา่ 5 ปี 326 369 - - 

18. คดีฟ้องร้อง 

18.1 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนั
กีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของ 
เงินตน้จนกวา่จะชาํระเสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดอ่้านคาํพิพากษา 
คดีแพ่ง โดยศาลชั้นตน้ได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 3 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน 
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกว่าจะชาํระเสร็จใหแ้ก่โจทก ์ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯ
ยืน่ฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดอ่้านคาํพิพากษา
คดีอาญา โดยศาลชั้นตน้ได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 0.1 ลา้นบาท ให้แก่โจทก์ ทั้งน้ี  
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯยื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้  
จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

18.2 ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯได้ถูกฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียงในระบบ
อินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดน้ดัไต่สวนมูลฟ้อง 
บริษทัฯและโจทก์แถลงต่อศาลว่าคดีพอมีทางตกลงกันได้ จึงขอเล่ือนคดีเพื่อไปตกลงค่าเสียหายกับ 
ทางโจทก ์ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งการตกลงค่าเสียหายดงักล่าว 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้  
จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 มีมติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 102 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะถูก 
บนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั 

ข) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 68 ลา้นบาท 
จากเดิม 38 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 380,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 106 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญั 1,060,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
680,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
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