
 

 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั  
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ 
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภำคม 2561 



บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 249,372              129,828              209,618              67,107                

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 235                     233                     3                         3                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 507,126              492,663              535,070              566,422              

สินคา้คงเหลือ 11,509                10,497                -                         -                         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 40,636                23,508                16,474                5,766                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 86,346                96,825                5,652                  8,041                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 895,224              753,554              766,817              647,339              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16.2 73,930                46,059                241                     220                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         3,143,825           3,026,826           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 48,151                46,833                -                         -                         

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                         643,250              708,750              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 765,501              760,550              38,785                41,762                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 2,327,523           2,258,095           70,432                70,982                

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 1,425,040           1,456,793           -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 262,779              258,965              13,835                3,120                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 173,305              155,755              60,605                55,959                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,076,229           4,983,050           3,970,973           3,907,619           
รวมสินทรัพย์ 5,971,453           5,736,604           4,737,790           4,554,958           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 168,233              120,000              15,000                -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 293,488              319,038              143,198              179,570              

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 82,233                81,893                -                         -                         

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 10 207,993              206,177              -                         -                         

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11,486                6,600                  566                     1,406                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,746                  3,407                  -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 53,551                65,286                11,151                11,117                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 820,730              802,401              169,915              192,093              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 1,422,764           1,440,838           -                         -                         

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 10 701,446              695,321              -                         -                         

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17,178                6,029                  -                         -                         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 45,810                43,792                19,942                19,244                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,604                  8,990                  -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,195,802           2,194,970           19,942                19,244                

รวมหนีสิ้น 3,016,532           2,997,371           189,857              211,337              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 5,196,999,975 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 519,700              519,700              519,700              519,700              

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,390,746,672 หุน้ (31 ธนัวาคม 2560:

         หุน้สามญั 3,390,740,224 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 339,075              339,074              339,075              339,074              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,440,913           3,440,898           3,440,913           3,440,898           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 12 200,065              -                         200,065              -                         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 51,970                51,970                51,970                51,970                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (922,113)            (941,579)            515,910              511,679              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (154,989)            (151,130)            -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,954,921           2,739,233           4,547,933           4,343,621           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,971,453           5,736,604           4,737,790           4,554,958           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 629,239              637,473              140,655              237,736              

เงินปันผลรับ 2 -                          -                          -                          36,799                

รายไดอ่ื้น 10,912                9,773                  21,571                19,831                

รวมรำยได้ 640,151              647,246              162,226              294,366              

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 453,144              446,336              105,682              179,436              

คา่ใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 26,107                34,474                3,952                  6,471                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 116,397              103,969              58,904                51,480                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          17,000                

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 (3,681)                -                          -                          -                          

รวมค่ำใช้จ่ำย 591,967              584,779              168,538              254,387              

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)

   ภำษีเงนิได้ 48,184                62,467                (6,312)                39,979                

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (32,311)              (35,482)              (172)                    (212)                    

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้ 15,873                26,985                (6,484)                39,767                

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 3,593                  (3,839)                10,715                (3,812)                

ก ำไรส ำหรับงวด 19,466                23,146                4,231                  35,955                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,859)                (927)                    -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (3,859)                (927)                    -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 15,607                22,219                4,231                  35,955                

ก ำไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.006                  0.007                  0.001                  0.011                  

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.005                  0.006                  0.001                  0.009                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 15,873                26,985                (6,484)                39,767                

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคา 25,055                23,053                4,014                  4,508                  

   คา่ตดัจ าหน่าย 225,921              191,829              1,542                  1,450                  

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจ าหน่าย 31,754                31,754                -                          -                          

   โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ (282)                    -                          -                          -                          

   โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (642)                    

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (631)                    (1,127)                -                          -                          

   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,681)                -                          -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          17,000                

   เงินปันผลรับ -                          -                          -                          (36,799)              

   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 71                       87                       6                         (8)                        

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (317)                    (122)                    -                          -                          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,733                  3,503                  1,042                  1,225                  

   ดอกเบ้ียรับ (9)                        (8)                        (5,371)                (3,981)                

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 32,311                35,482                172                     212                     

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 328,798              311,436              (5,079)                22,732                

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,474)              (70,131)              9,635                  (17,239)              

   สินคา้คงเหลือ (381)                    439                     -                          -                          

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (17,175)              188                     (10,708)              (170)                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,086                  (1,398)                (316)                    431                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (143)                    1,240                  (219)                    71                       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,927                  18,478                (29,358)              (17,336)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,442)                (5,723)                179                     8                         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 296,196              254,529              (35,866)              (11,503)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (17,676)              (18,426)              (4,428)                (7,755)                

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 278,520              236,103              (40,294)              (19,258)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 9                         8                         646                     20,299                

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร เพ่ิมข้ึน (2)                        (2)                        -                          -                          

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                          -                          80,000                (115,550)            

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (27,872)              (22,295)              (21)                      (114)                    

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (131,500)            (20,000)              

เงินปันผลรับ -                          -                          26,299                55,198                

ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,975)              (31,410)              (699)                    (1,005)                

ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (321,880)            (228,658)            (5,992)                (3,418)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 47                       13                       3                         113                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (361,673)            (282,344)            (31,264)              (64,477)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (23,198)              (22,097)              (172)                    (63)                      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 48,232                (9,252)                15,000                (15,000)              

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (17,733)              (7,301)                -                          -                          

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,188)                (2,164)                (840)                    (1,099)                

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                          407,550              -                          407,550              

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 200,081              -                          200,081              -                          

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 204,194              366,736              214,069              391,388              

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (1,497)                (927)                    -                          -                          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 119,544              319,568              142,511              307,653              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 129,828              86,809                67,107                25,650                
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 249,372              406,377              209,618              333,303              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 8,303                  12,433                348                     18                       

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 56,584                86,665                -                          -                          

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 19,224                -                          -                          -                          

   รับช าระคืนเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          -                          642                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน

ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินท่ีเป็น การรวมธุรกิจภายใต้ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 320,094                    2,935,691                 -                               49,850                      (795,592)                  7,933                        (152,365)                  (144,432)                  2,365,611                 

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               23,146                      -                               -                               -                               23,146                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (927)                         -                               (927)                         (927)                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               23,146                      (927)                         -                               (927)                         22,219                      

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 14,300                      393,250                    -                               -                               -                               -                               -                               -                               407,550                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 334,394                    3,328,941                 -                               49,850                      (772,446)                  7,006                        (152,365)                  (145,359)                  2,795,380                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 339,074                    3,440,898                 -                               51,970                      (941,579)                  1,235                        (152,365)                  (151,130)                  2,739,233                 

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               19,466                      -                               -                               -                               19,466                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               (3,859)                      -                               (3,859)                      (3,859)                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               19,466                      (3,859)                      -                               (3,859)                      15,607                      

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือ

   หุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 12) 1                               15                             200,065                    -                               -                               -                               -                               -                               200,081                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 339,075                    3,440,913                 200,065                    51,970                      (922,113)                  (2,624)                      (152,365)                  (154,989)                  2,954,921                 

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ เงินรับล่วงหนา้ รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั คา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               35,955                     35,955                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               35,955                     35,955                     

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 14,300                     393,250                   -                               -                               -                               407,550                   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2560 334,394                   3,328,941                -                               49,850                     697,858                   4,411,043                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 339,074                   3,440,898                -                               51,970                     511,679                   4,343,621                

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               4,231                       4,231                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               4,231                       4,231                       

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือ

   หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 12) 1                              15                            200,065                   -                               -                               200,081                   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 339,075                   3,440,913                200,065                   51,970                     515,910                   4,547,933                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี 
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย 
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ี เก่ียวข้อง กิจการ 
ตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา 
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงิน 
ท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ 
ท่ีได้ส่ งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้ กิจการต้องใช้ดุลยพิ นิจและพิจารณาข้อเท็จจริง 
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 1 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 37 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 5 4 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 13 13 ราคาตามสัญญา 
ส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 55 108 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าส่งเสริมการขาย - - 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 102 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 6 4 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 3 3 2 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 15 14 9 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 4 4 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 12 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6 2 1 1 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2 13 11 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 362 351 

เงนิปันผลค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - - 26 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิมดัจ ำและเงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 44 74 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - 11 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11 44 74 
เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 24 18 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 27 19 20 14 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 19 44 32 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัที่ 

 31 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั - 10 - 10 
บริษทั โมโน ทราเวล จ ากดั 6 - (3) 3 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ  ากดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั - 10 - 10 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จ ากดั 103 2 (99) 6 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จ ากดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จ ากดั 19 - (19) - 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 380 15 - 395 

บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั 89 3 - 92 

รวม 747 40 (121) 666 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (38) - 15 (23) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 709 40 (106) 643 
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 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษทัฯจะไม่เรียกให้บริษทัย่อย
ช าระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดังนั้ นบริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12 11 8 7 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 6 2 13 11 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 112 161 47 55 
รายไดค้า้งรับ 361 305 112 123 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - - 26 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 362 351 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34 31 1 - 
รวม 513 499 535 566 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6) (6) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 507 493 535 566 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6 2 3 2 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 1 1 
3 - 6 เดือน - - 1 2 
6 - 12 เดือน - - 2 2 

มากกวา่ 12 เดือน - - 6 4 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2 13 11 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 78 121 45 53 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 18 35 2 2 
3 - 6 เดือน 12 2 - - 
6 - 12 เดือน 7 - - - 

มากกวา่ 12 เดือน 19 26 - - 

รวม 134 184 47 55 

หกั: ประมาณการรับคืน (22) (23) - - 

 112 161 47 55 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6) (6) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 106 155 47 55 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 112 157 60 66 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั ที โมเมนต์ จ  ากดั (“ที โมเมนต์”)  
มีมติอนุมัติการเรียกช าระทุนจดทะเบียนของที โมเมนต์ เพิ่มอีกร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน (รวม 
เรียกช าระแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ) คิดเป็นเงิน 10 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้น 
ท่ีเรียกช าระดังกล่าวทั้ งจ  านวนในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในที โมเมนต ์

4.2 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั โมโน แอสโทร จ ากดั (“โมโน  
แอสโทร”) มีมติอนุมติัการเรียกช าระทุนจดทะเบียนของโมโน แอสโทร เพิ่มอีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
(รวมเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว) คิดเป็นเงิน 2.5 ล้านบาท บริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระดงักล่าว 
ทั้งจ  านวนในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของผูถื้อหุน้ในโมโน แอสโทร 

4.3 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั โมโน เรดิโอ จ ากดั (“โมโน เรดิโอ”)  
มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโมโน เรดิโอ จ านวน 99 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท  
การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ทั้ งน้ีบริษัทฯ 
ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นจ านวน 99 ลา้นบาท ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และโมโน เรดิโอ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 

 โมโน เรดิโอ ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนดงักล่าวมาจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัฯจ านวน 99 ลา้นบาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 2 ดงันั้นบริษทัฯจึงโอนกลบัค่าเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู้ยืมแก่โมโน เรดิโอ จ านวน 14.5 ล้านบาท และบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในโมโน เรดิโอ จ านวน 14.5 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั 

4.4 เม่ือว ันท่ี  2 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากัด  
(“โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ”) มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ านวน 20 ลา้น
บาท จากเดิม 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวไม่ท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 
ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นจ านวน 20 ลา้นบาท ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และโมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ ได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
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4.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าต ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็น
จ านวน 409 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 387 ล้านบาท) บริษัทฯไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนจ านวนดงักล่าวเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการลดลงดงักล่าวไม่ได้เป็นการลดลง 
อยา่งถาวร 

5. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เม่ือวนัท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited ได้มีมติให้เลิกกิจการ โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560 
โดยได้คืนทุนจ านวน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษัทย่อยในวนัท่ี 3 เมษายน 2561 บริษัทย่อย 
จึงโอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้จ านวน 0.9 ล้านเหรียญฮ่องกง ซ่ึงคิดเป็นเงิน
ประมาณ 3.7 ล้านบาท ในงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเสร็จ 
การช าระบญัชี 

6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 761 42 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 30 1 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (25) (4) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 766 39 

 บริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 543 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560:  
547 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินค ้าประกนัจ านวน 250 ลา้นบาท 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,258 71 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 296 1 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (226) (2) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,328 70 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 11 44 74 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45 41 23 21 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 27 19 44 32 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70 66 12 19 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 86 90 20 29 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 65 92 - 5 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 293 319 143 180 

9. เงินกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 1,313 1,325 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ  ากดั 192 198 
รวม 1,505 1,523 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (82) (82) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 1,423 1,441 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,523 
ช าระคืนระหวา่งงวด (18) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,505 

 เงินกู้ยืมของบริษัทบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 6 และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้
ค่าบริการพื้นท่ีทั้งหมด และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีสัญญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

10. ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลืน่ควำมถี่ค้ำงจ่ำย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 954 954 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (45) (53) 
รวม 909 901 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (208) (206) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 701 695 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 

จ านวน 
หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 

ทุน
ออกจ าหน่าย
และช าระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,200,935,537  320,093,554 2,935,691,191  
1) เม่ือวนัท่ี 12 และ 13 มกราคม 2560 บริษทัฯได้
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 143 ลา้นหุ้น ท่ี
เสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุ้นละ 
2.85 บาท เป็นจ านวนเงิน 407.6 ลา้นบาท 143,000,000 0.1 14,300,000 393,250,000 19 มกราคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,343,935,537  334,393,554 3,328,941,191  
      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,390,740,224  339,074,023 3,440,898,002  
1) เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรร 
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 6,448 0.1 645 15,424 8 มกราคม 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 3,390,746,672  339,074,668 3,440,913,426  

12. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย: หน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,432,395,941 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (80,042,858) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,352,353,083 

 เม่ือว ันท่ี  29 ธันวาคม 2560 ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 6,430 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 6,448 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2.492 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 16,068 บาท  
ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 
2561 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 80,042,858 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 80,282,986 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2.492 บาท ซ่ึงบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ี
ออกและช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงไดแ้สดงเงิน
รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 200 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น”  
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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 นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ (MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจากราคาการใชสิ้ทธิ
เดิม 2.492 บาทต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย  
มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1.015 หุน้ 

13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด - 4 - 4 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4) - (11) - 

(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (4) 4 (11) 4 

14. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 19 23 3,393 3,326 0.006 0.007 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 621 462   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 19 23 4,014 3,788 0.005 0.006 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4 36 3,393 3,326 0.001 0.011 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 621 462   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 36 4,014 3,788 0.001 0.009 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
คอนเทนต์(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 596 593 33 44 - - 629 637 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 82 37 (82) (37) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 596 593 115 81 (82) (37) 629 637 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 241 237 (66) (47)   175 190 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       11 10 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (26) (34) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน       (117) (104) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนในการร่วมคา้       4 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (32) (35) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       4 (4) 

ก าไรส าหรับงวด       19 23 

(1) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีว ีวทิย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(2) ธุรกิจใหบ้ริการคอนเทนต ์ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และ พยากรณ์ 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 573 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560:  
530 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
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16.2 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การค ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 16.2 ค)) เป็นจ านวนรวม 1,800 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,800 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 1,041 ลา้นบาท และ 
12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560: 1,041 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษทัฯ: 
5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 5 ลา้นบาท)) หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

16.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ 
สัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 137 159 32 31 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 276 288 29 34 
มากกวา่ 5 ปี 293 312 - - 
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16.4 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯได้ถูกฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกวา่จะช าระเสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
ค าพิพากษาคดีแพ่ง โดยศาลชั้ นต้นได้มีค  าพิพากษาให้บริษัทฯช าระเงินจ านวน 3 ล้านบาท  
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจนกว่าจะช าระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมา  
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ 
คดีช านัญพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้อ่านค าพิพากษา 
คดีแพ่ง โดยได้มีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษัทฯจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายตามท่ีศาลชั้นต้น 
มีค าพิพากษา และคดีไดถึ้งท่ีส้ินสุดแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
ค าพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระค่าปรับจ านวน 0.1 ลา้นบาท 
ทั้ งน้ี เม่ือว ัน ท่ี  25 กรกฎาคม 2560 บ ริษัทฯยื่น อุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชั้ นต้น 
ต่อศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดอ่้าน
ค าพิพากษาคดีอาญา โดยได้มีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษทัฯจึงไม่ตอ้งจ่ายค่าปรับตามท่ีศาล
ชั้นตน้มีค าพิพากษา และคดีไดถึ้งท่ีส้ินสุดแลว้ 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดป้ระทบั 
รับฟ้อง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 
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17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

17.1 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2561 มีมติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัรา
หุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 104 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนเงินปันผลจ่ายน้ีไดร้วมจ านวนเงินปันผล
ท่ีต้องจ่ายส าหรับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนท่ีบริษัทฯได้ออกเพื่ อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MONO-W1 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 แลว้ เงินปันผลน้ีจะถูกบนัทึกบญัชี
ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

ข) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 33.4 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน 519,699,997.50 บาท 
(หุ้นสามญั 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท) เป็น 486,299,997.50 บาท (หุ้นสามญั 
4,862,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 
ของบริษทัฯจ านวน 334 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท 

 ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์

17.2 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมัติการช าระทุนจดทะเบียนของบริษัท ที โมเมนต์ จ  ากัด (“ที โมเมนต์”) เพิ่มอีกร้อยละ 25  
ของทุนจดทะเบียน (รวมเรียกช าระแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นเงิน 50 ล้านบาท  
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในที โมเมนต ์

ข) อนุมติัการช าระทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน เพลย ์จ  ากัด (“โมโน เพลย์”) เพิ่มอีกร้อยละ 50  
ของทุนจดทะเบี ยน  (รวม เรียกช าระ เต็มมูลค่ าแล้ว) คิด เป็น เงิน  2.5 ล้านบาท  โดยไม่ มี 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในโมโน เพลย ์

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 




