
 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 6 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,035                   91,230                   6,412                     8,725                     

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 238                        236                        3                            3                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 391,657                 440,474                 520,379                 511,325                 

สินคา้คงเหลือ 15,786                   16,528                   -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 49,811                   69,310                   7,611                     13,920                   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 29,823                   38,809                   4,693                     5,124                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 65,631                   83,225                   4,587                     3,446                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 602,981                 739,812                 543,685                 542,543                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 17.2 46,995                   62,597                   913                        262                        

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 2 -                             -                             623,500                 619,250                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                             -                             3,298,825              3,298,825              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 75                          -                             -                             -                             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 714,602                 732,358                 23,365                   29,988                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 2,566,756              2,572,810              60,846                   67,573                   

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 10 608,900                 1,328,014              -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 248,971                 245,447                 15,300                   11,911                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 83,785                   84,038                   20,464                   30,419                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,270,084              5,025,264              4,043,213              4,058,228              
รวมสินทรัพย์ 4,873,065              5,765,076              4,586,898              4,600,771              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 200,561                 221,857                 25,412                   27,986                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 640,251                 423,612                 133,249                 115,618                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 2 -                             -                             49,226                   52,184                   

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 186,406                 109,640                 -                             -                             

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 10 -                             6,778                     -                             -                             

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 22,441                   15,638                   622                        -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1                            1,342                     -                             -                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 79,435                   89,505                   12,872                   12,428                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,129,095              868,372                 221,381                 208,216                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9 1,178,336              1,333,821              -                             -                             

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี

      และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 10 208,286                 844,058                 -                             -                             

   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21,028                   18,392                   1,138                     -                             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 87,190                   51,861                   39,581                   22,036                   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,402                     7,477                     -                             -                             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,501,242              2,255,609              40,719                   22,036                   

รวมหนีสิ้น 2,630,337              3,123,981              262,100                 230,252                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,862,999,975 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 486,300                 486,300                 486,300                 486,300                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,471,029,658 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 347,103                 347,103                 347,103                 347,103                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,632,950              3,632,950              3,632,950              3,632,950              

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365)               (152,365)               -                             -                             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 51,970                   51,970                   51,970                   51,970                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (1,634,673)            (1,238,979)            292,775                 338,496                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,257)                   416                        -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,242,728              2,641,095              4,324,798              4,370,519              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,873,065              5,765,076              4,586,898              4,600,771              

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 12 522,655              566,071              55,340                69,436                

รายไดอ่ื้น 4,184                  10,404                48,751                26,832                

รวมรายได้ 526,839              576,475              104,091              96,268                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 486,875              460,554              47,867                65,336                

ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 61,426                43,785                1,128                  6,141                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 129,789              118,052              61,095                55,661                

รวมค่าใช้จ่าย 678,090              622,391              110,090              127,138              

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (151,251)             (45,916)               (5,999)                 (30,870)               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,936)               (32,197)               (746)                    (829)                    

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (177,187)             (78,113)               (6,745)                 (31,699)               

ภาษีเงินได้ 13 (228)                    8,124                  -                          -                          

ขาดทุนสําหรับงวด (177,415)             (69,989)               (6,745)                 (31,699)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (556)                    (1,379)                 -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (556)                    (1,379)                 -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (177,971)             (71,368)               (6,745)                 (31,699)               

ขาดทุนต่อหุ้น 14

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.051)                 (0.020)                 (0.002)                 (0.009)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 12 1,695,656           1,814,031           147,932              325,997              

ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 10 -                          75,227                -                          -                          

รายไดอ่ื้น 14,979                16,278                154,081              83,159                

รวมรายได้ 1,710,635           1,905,536           302,013              409,156              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,463,805           1,387,330           153,819              251,480              

ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 171,462              103,106              7,924                  14,250                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 380,176              352,474              181,424              175,843              

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (4,038)                 -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 2,015,443           1,838,872           343,167              441,573              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (304,808)             66,664                (41,154)               (32,417)               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (82,444)               (96,529)               (2,042)                 (1,237)                 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (387,252)             (29,865)               (43,196)               (33,654)               

ภาษีเงินได้ 13 2,273                  (6,994)                 2,206                  8,424                  

ขาดทุนสําหรับงวด (384,979)             (36,859)               (40,990)               (25,230)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,673)                 (719)                    -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,715)               -                          (4,731)                 -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (13,388)               (719)                    (4,731)                 -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (398,367)             (37,578)               (45,721)               (25,230)               

ขาดทุนต่อหุ้น 14

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.111)                 (0.011)                 (0.012)                 (0.007)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (387,252)             (29,865)               (43,196)               (33,654)               

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 75,180                76,744                9,855                  11,999                

   ค่าตดัจาํหน่าย 847,833              709,482              11,120                7,173                  

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 65,457                96,320                -                          -                          

   โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ (31)                      (296)                    -                          -                          

   โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ - เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (1,383)                 -                          

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 354                     (691)                    -                          -                          

   โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (4,038)                 -                          -                          

   ผลต่างจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

      ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี -                          (75,227)               -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,456                  (91)                      (206)                    (113)                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (7,614)                 (536)                    (3,188)                 1,254                  

   ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 193                     -                          3                         -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,760                6,675                  11,631                2,437                  

   ดอกเบ้ียรับ (355)                    (450)                    (13,977)               (16,125)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 82,444                96,529                2,042                  1,237                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 700,425              874,556              (27,299)               (25,792)               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 48,841                23,457                2,577                  34,482                

   สินคา้คงเหลือ 389                     (4,447)                 -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,519                  (12,807)               483                     (54)                      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,594                18,576                (1,143)                 4,553                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (453)                    (410)                    (296)                    (83)                      

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28,563                10,031                17,069                (74,211)               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,070)               5,356                  444                     474                     

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 794,808              914,312              (8,165)                 (60,631)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (51,838)               (57,482)               (7,611)                 (11,743)               

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 69,823                54,881                24,169                25,673                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 812,793              911,711              8,393                  (46,701)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 355                     450                     2,344                  826                     

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (2)                        (2)                        -                          -                          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                          -                          (2,867)                 (7,000)                 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 15,602                (25,506)               (650)                    (21)                      

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (156,500)             

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (75)                      -                          -                          -                          

เงินสดรับคืนทุนจากการชาํระบญัชีของการร่วมคา้ -                          48,488                -                          -                          

เงินปันผลรับ -                          -                          -                          26,299                

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (38,885)               (41,343)               (1,356)                 (2,721)                 

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (638,411)             (937,256)             (4,393)                 (10,427)               

เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี -                          (3,090)                 -                          -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,606                  276                     250                     145                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (659,810)             (957,983)             (6,672)                 (149,399)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (72,873)               (76,319)               (1,045)                 (642)                    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (21,296)               54,593                (2,573)                 15,000                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                          -                          -                          52,123                

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (78,719)               (58,538)               -                          -                          

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (18,612)               (2,707)                 (411)                    (1,406)                 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั -                          200,081              -                          200,081              

จ่ายเงินปันผล (5)                        (104,193)             (5)                        (104,193)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (191,505)             12,917                (4,034)                 160,963              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (2,673)                 1,665                  -                          -                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (41,195)               (31,690)               (2,313)                 (35,137)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 91,230                129,828              8,725                  67,107                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 50,035                98,138                6,412                  31,970                

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,233                  6,784                  12                       366                     

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 350,237              197,138              -                          -                          

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 28,051                21,857                2,171                  -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงค่า รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 339,074                    3,440,898                 (152,365)                  51,970                      (941,579)                  1,235                        1,235                        2,739,233                 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (36,859)                    -                                -                                (36,859)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (719)                          (719)                          (719)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (36,859)                    (719)                          (719)                          (37,578)                    

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน 8,029                        192,052                    -                                -                                -                                -                                -                                200,081                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                -                                (104,130)                  -                                -                                (104,130)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 347,103                    3,632,950                 (152,365)                  51,970                      (1,082,568)               516                           516                           2,797,606                 

-                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 347,103                    3,632,950                 (152,365)                  51,970                      (1,238,979)               416                           416                           2,641,095                 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (384,979)                  -                                -                                (384,979)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (10,715)                    (2,673)                       (2,673)                       (13,388)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                (395,694)                  (2,673)                       (2,673)                       (398,367)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 347,103                    3,632,950                 (152,365)                  51,970                      (1,634,673)               (2,257)                       (2,257)                       2,242,728                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 339,074                    3,440,898                 51,970                      511,679                    4,343,621                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               (25,230)                    (25,230)                    
ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุน 8,029                        192,052                    -                               -                               200,081                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                               -                               -                               (104,131)                  (104,131)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 347,103                    3,632,950                 51,970                      382,318                    4,414,341                 

-                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 347,103                    3,632,950                 51,970                      338,496                    4,370,519                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               (40,990)                    (40,990)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               (4,731)                      (4,731)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               (45,721)                    (45,721)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 347,103                    3,632,950                 51,970                      292,775                    4,324,798                 

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี 
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวด ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเสร็จการชาํระบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน  
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทาํกับลูกค้าทุกสัญญา  
ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ  
5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได ้
ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้ 
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท 
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา 
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี  
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพย์และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน  
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมี 
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 3 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 5 5 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 43 21 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 23 30 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 11 5 2 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 5 - - - ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4 3 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 14 15 9 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 4 1 4 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 4 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 14 16 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 131 64 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 65 126 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 1 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 2 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 - อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 27 18 5 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 5 - - - ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 10 11 2 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 44 44 27 28 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 12 5 12 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 17 18 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 11 2 1 1 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 2 18 19 

รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 121 108 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 7 1 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1 121 108 

ลูกหนีอ้ื่น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 342 326 

เงินมัดจําและเงินประกัน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 29 27 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 12 6 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 6 29 27 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 20 19 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 45 31 35 24 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 31 55 43 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 8 2 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 11 9 2 3 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 9 10 5 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 38 - - 38 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 1 - (1) - 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 15 5 - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - (11) - 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 8 - - 8 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 430 - - 430 

รวม 642 5 (12) 635 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23) - 11 (12) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 619 5 (1) 623 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจากบริษทัฯ คาดว่าจะไม่มีการเรียกให้
บริษทัย่อยชาํระคืนเงินให้กูย้ืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดงันั้นบริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จาํนวน 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนด
ชาํระคืนภายในหน่ึงปี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13 11 7 7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 - 3 - 

รวม 17 11 10 7 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 35 23 23 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14 1 11 - 

รวม 50 36 34 23 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 11 2 18 19 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 135 193 15 17 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 7 1 121 108 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 222 224 22 38 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 342 326 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25 28 2 3 

รวม 400 448 520 511 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 392 440 520 511 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5 2 1 2 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 6 - 3 3 
3 - 6 เดือน - - 2 5 
6 - 12 เดือน - - 3 1 

มากกวา่ 12 เดือน - - 9 8 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 2 18 19 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 77 145 14 15 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 49 49 1 2 
3 - 6 เดือน 8 4 - - 
6 - 12 เดือน 9 3 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 23 28 - - 

รวม 166 229 15 17 

หกั: ประมาณการรับคืน (31) (36) - - 

 135 193 15 17 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 127 185 15 17 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 138 187 33 36 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี
เรียบร้อยแลว้ 

4.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุน 
เป็นจาํนวน 422 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 397 ล้านบาท) บริษทัฯ ไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนเพิ่มเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่การลดลงดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด และบุคคลและกิจการ 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จาํกดั ข้ึนในประเทศ  
เพื่อจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล โดยบริษทัย่อยไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.66 ของจาํนวนหุ้น 
ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ไทย โปรเฟสชัน่แนล บาสเกตบอล ลีก จาํกดั (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน) ในราคา 74,975 บาท 

6. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 732 30 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 61 3 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (3) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (75) (10) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 715 23 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 522 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561:  
533 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 519 ลา้นบาท 
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,573 68 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 842 4 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (848) (11) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 2,567 61 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 12 6 29 27 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64 34 17 12 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 45 31 55 43 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64 79 11 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 2) 11 9 10 5 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 91 101 11 14 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 353 164 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 640 424 133 116 
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9. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 1,225 1,275 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 139 168 
รวม 1,364 1,443 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (186) (109) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 1,178 1,334 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,443 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (79) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,364 

 เงินกู้ยืมของบริษัทบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 6 และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้
ค่าบริการพื้นท่ีทั้งหมด และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ีสัญญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 
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10. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 206 997 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย - (146) 
 206 851 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2 - 
รวม 208 851 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (7) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 208 844 

 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (“โมโน บรอดคาซท์”) ได้รับหนังสือ 
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“กสทช.”) เห็นชอบใหพ้กัชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (“ใบอนุญาตฯ”) ในงวดท่ีเหลือ
พร้อมทั้งดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดย กสทช. ตามท่ีไดมี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 จากเหตุการณ์ดงักล่าว โมโน บรอดคาซทค์าํนวณมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตฯ คา้งจ่ายใหม่ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมกบักาํหนดการชาํระเงินใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาต 
จาก กสทช. และบนัทึกผลต่างจาํนวน 75 ลา้นบาท ท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตฯ คา้งจ่ายใหม่ ไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ไดมี้คาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง มาตรการแกไ้ข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ผูรั้บใบอนุญาตฯ เพื่อให้บริการโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ท่ีตอ้งชาํระงวดสุดทา้ยของราคาขั้นตํ่า 
และสองงวดสุดทา้ยของราคาท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า จากเหตุการณ์ดงักล่าว โมโน บรอดคาซทไ์ดป้รับปรุง
มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตฯ และมูลค่าของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตฯ คา้งจ่ายลดลง
เป็นจาํนวนเงิน 654 ลา้นบาท เพื่อสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีกิจการตอ้งชาํระในอนาคต 
ตามเง่ือนไขใหม่ 
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 นอกจากน้ี ตามท่ีได้มีคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ให้ผูรั้บใบอนุญาตฯ ชาํระ
ค่าธรรมเนียมท่ีเหลือใหค้รบถว้นภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีคาํสัง่น้ีมีผลบงัคบัใช ้ต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2562 โมโน บรอดคาซท์ ได้รับหนังสือจากสํานักงาน กสทช. แจ้งให้โมโน บรอดคาซท์ จ่ายชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมท่ีเหลือภายในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยหากไม่ชาํระภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้ชาํระ
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตฯ  และบัญชีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตฯ  
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายสาํหรับงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตฯ 

ตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตฯ และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,328 851 
ค่าตดัจาํหน่าย / ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียและดอกเบ้ียจ่าย 
สาํหรับงวด (65) 11 

หกั: การปรับลดมูลค่าตามบญัชีของตน้ทุน 
การไดรั้บใบอนุญาตฯ และมูลค่าของตน้ทุน 
การไดรั้บใบอนุญาตฯ คา้งจ่ายเน่ืองจากการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (654) (654) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 609 208 

11. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย 
มีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 18 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8 ลา้นบาท) 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในไตรมาสท่ีสอง
ของปีปัจจุบนั 
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12. รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 405 440 22 24 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสาร
และบนัเทิง 34 47 22 45 

บริการขอ้มูล 84 79 11 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 523 566 55 69 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 1,415 1,404 59 66 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสาร
และบนัเทิง 101 263 77 259 

บริการขอ้มูล 180 147 12 1 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,696 1,814 148 326 
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1 1 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว - (9) - - 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1 (8) - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3) 5 (2) (8) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2) 7 (2) (8) 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2) - (1) - 
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14. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน 
ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วนัต้นงวด (ไม่มีการคาํนวณจาํนวน 
ของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคา
การใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั) 

 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (177) (70) (7) (32) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.051) (0.020) (0.002) (0.009) 

 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (385) (37) (41) (25) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,445 3,471 3,445 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.111) (0.011) (0.012) (0.007) 

 เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีผลทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นสําหรับงวดลดลง ดงันั้นบริษทัฯ  
จึงไม่นาํผลของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื่อหากาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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15. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 104 ลา้นบาท 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
คอนเทนต์(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 439 487 84 79 - - 523 566 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 310 177 (310) (177) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 439 487 394 256 (310) (177) 523 566 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 96 131 (60) (25)   36 106 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       4 10 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (61) (44) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (129) (118) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (26) (32) 

ภาษีเงินได ้       (1) 8 

ขาดทุนสาํหรับงวด       (177) (70) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
คอนเทนต์(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,516 1,667 180 147 - - 1,696 1,814 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 562 343 (562) (343) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,516 1,667 742 490 (562) (343) 1,696 1,814 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 453 592 (221) (165)   232 427 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       15 92 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (171) (103) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (380) (353) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุนในการร่วมคา้       - 4 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (83) (97) 

ภาษีเงินได ้       2 (7) 

ขาดทุนสาํหรับงวด       (385) (37) 

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

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 549 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561:  
380 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
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17.2 การคํา้ประกนั 

ก) บริษัทฯ คํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 17.2 ค)) เป็นจาํนวนรวม 1,618 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,727 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร 
ในนามบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 237 ลา้นบาท 
และ 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2561: 1,038 ล้านบาท และ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  
(เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 2 ลา้นบาท)) หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนั
โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ 
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 130 151 19 35 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 258 238 3 8 
มากกวา่ 5 ปี 208 250 - - 
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17.4 คดฟ้ีองร้อง 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา  ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกวา่จะชาํระเสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คําพิพากษาคดีแพ่ง โดยศาลชั้ นต้นได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯชําระเงินจํานวน 3 ล้านบาท  
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกว่าจะชาํระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมา  
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนัญพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษได้อ่านคาํพิพากษา 
คดีแพ่ง โดยได้มีคาํพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษัทฯจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายตามท่ีศาลชั้นต้น 
มีคาํพิพากษา 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าปรับจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 
ทั้ ง น้ี เ ม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม  2560 บริษัทฯยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลชั้ นต้น 
ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ่้าน
คาํพิพากษาคดีอาญา โดยไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษทัฯจึงไม่ตอ้งจ่ายค่าปรับตามท่ีศาล
ชั้นตน้มีคาํพิพากษา 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนัญพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกา 
ไดมี้คาํพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก ์คดีจึงเป็นท่ีส้ินสุด ปัจจุบนัศาลฎีกาอยูร่ะหว่างการพิจารณา
คดีแพง่ 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดป้ระทบั 
รับฟ้อง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์ทั้งน้ีโจทกไ์ม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ภายในวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 คดีจึงเป็นท่ีส้ินสุด 
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ค) ในเ ดือนสิงหาคม  2561 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องจากบุคคลท่ีไม่ เ ก่ียวข้องกัน 
ต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
งานวรรณกรรม และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท ต่อมา เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับรับฟ้องบริษทัฯ ปัจจุบัน 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกับคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 (วนัท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิครบกาํหนดอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ MONO-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังสุดทา้ย 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 24,021 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 24,380 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2.464 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60,072 บาท  
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
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