
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.1 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 
และไดมี้การปรับแผนงานการดาํเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และบนัทึกปรับมูลค่า 
ของสินทรัพยใ์นงบการเงินรวมและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับแผนงานธุรกิจตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 5 
ทั้งน้ีในการพิจารณามูลค่าสินทรัพยแ์ละเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี  
เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.4 เน่ืองจากผลกระทบทั้งหมดยงัไม่สามารถประมาณได้
อยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี โดยกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และจะพิจารณา
บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2563 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,693                   45,072                   1,756                     1,796                     

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 4 141,168                 141,493                 412,006                 419,444                 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรับ 136,907                 189,115                 142,595                 128,582                 

สินคา้คงเหลือ 12,213                   16,339                   -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 13,277                   66,942                   2,260                     9,016                     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,531                   17,513                   1,470                     3,362                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,395                   57,315                   4,940                     5,568                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 414,184                 533,789                 565,027                 567,768                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16.2 28,055                   39,607                   701                        913                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                             -                             3,069,405              3,225,225              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 883                        883                        -                             -                             

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 3 -                             -                             621,100                 623,500                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 702,986                 712,972                 14,300                   21,706                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 2,261,381              2,282,813              52,934                   56,455                   

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 576,982                 592,854                 -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 278,837                 300,534                 13,238                   13,238                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 138,095                 79,325                   29,444                   20,495                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,987,219              4,008,988              3,801,122              3,961,532              
รวมสินทรัพย์ 4,401,403              4,542,777              4,366,149              4,529,300              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 201,949                 185,871                 26,868                   19,227                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 429,271                 358,356                 151,802                 151,636                 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 70,671                   72,611                   4,928                     409                        

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10 367,822                 300,788                 -                             -                             

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23,656                   21,843                   1,440                     633                        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                             -                             52,528                   48,514                   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9 75,000                   -                             -                             -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 644                        387                        -                             -                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,768                   37,534                   12,995                   13,592                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,200,781              977,390                 250,561                 234,011                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10 1,249,607              1,233,076              -                             -                             

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 216,032                 212,180                 -                             -                             

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17,168                   16,219                   1,679                     975                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,555                     5,834                     -                             -                             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 87,891                   86,395                   43,407                   42,437                   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,576,253              1,553,704              45,086                   43,412                   

รวมหนี้สิน 2,777,034              2,531,094              295,647                 277,423                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11

   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 486,300                 486,300                 486,300                 486,300                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 347,105                 347,105                 347,105                 347,105                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,633,008              3,633,008              3,633,008              3,633,008              

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365)               (152,365)               -                             -                             

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (2,256,149)            (1,865,883)            38,419                   219,794                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 800                        (2,152)                   -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,624,369              2,011,683              4,070,502              4,251,877              
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,401,403              4,542,777              4,366,149              4,529,300              

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 12 371,084              562,873              44,827                45,951                

รายไดด้อกเบ้ีย 3 5                         19                       9,330                  4,592                  

รายไดอ่ื้น 3 1,798                  7,164                  33,018                26,423                

รวมรายได้ 372,887              570,056              87,175                76,966                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 468,763              481,450              39,516                54,801                

ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 20,645                53,860                1,334                  4,805                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 176,040              117,875              64,089                55,021                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          155,820              -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 6 19,451                -                          6,660                  -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 16,000                -                          -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 700,899              653,185              267,419              114,627              

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (328,012)            (83,129)              (180,244)            (37,661)              

ตน้ทุนทางการเงิน (30,057)              (31,627)              (1,131)                (632)                   

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (358,069)            (114,756)            (181,375)            (38,293)              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (32,197)              2,401                  -                          298                     

ขาดทุนสําหรับงวด (390,266)            (112,355)            (181,375)            (37,995)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,952                  (2,652)                -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ -                          (12,158)              -                          (4,731)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 2,952                  (14,810)              -                          (4,731)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (387,314)            (127,165)            (181,375)            (42,726)              

ขาดทุนต่อหุ้น 14

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.112)                (0.032)                (0.052)                (0.011)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (358,069)            (114,756)            (181,375)            (38,293)              

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 22,762                26,806                3,267                  3,520                  

   ค่าตดัจาํหน่าย 304,023              273,870              3,992                  3,681                  

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 15,872                31,754                -                          -                          

   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (4)                        (13)                      2,400                  (1,383)                

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,771                  287                     -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          155,820              -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (378)                   (3)                        (233)                   (4)                        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 19,451                -                          6,660                  -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,000                -                          -                          -                          

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 22,369                (523)                   4,402                  (2,109)                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 48,023                3,199                  12,273                1,193                  

   รายไดด้อกเบ้ีย (5)                        (19)                      (9,330)                (4,592)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30,057                31,627                1,131                  632                     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 121,872              252,229              (993)                   (37,355)              

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 52,532                13,354                2,774                  34,146                

   สินคา้คงเหลือ 2,356                  (636)                   -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,199                  6,786                  1,922                  1,583                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,081)                15,588                629                     196                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,249)                (158)                   68                       (155)                   

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (43,168)              4,178                  (7,082)                651                     

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,706)                (37,062)              3,923                  (1,300)                

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 123,755              254,279              1,241                  (2,234)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (14,379)              (17,316)              (2,260)                (2,650)                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (35,120)              -                          (5,222)                -                          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 74,256                236,963              (6,241)                (4,884)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 5                         19                       3                         2,328                  

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          -                          133                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 11,552                (6,203)                212                     20                       

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (16,829)              (8,950)                (148)                   (376)                   

ซ้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (222,720)            (184,113)            (471)                   (2,253)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 404                     52                       331                     20                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (227,588)            (199,195)            (73)                      (128)                   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (26,053)              (24,400)              (402)                   (339)                   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 16,078                7,670                  7,641                  2,892                  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 75,000                -                          -                          -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 120,667              -                          -                          -                          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (37,102)              (20,996)              -                          -                          

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,589)                (11,716)              (965)                   -                          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 141,001              (49,442)              6,274                  2,553                  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,952                  (2,652)                -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (9,379)                (14,326)              (40)                      (2,459)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 45,072                91,466                1,796                  8,728                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 35,693                77,140                1,756                  6,269                  

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 22,361                4,290                  18                       509                     

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 116,365              213,482              -                          -                          

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่า -                          27,299                -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงค่า รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบอื่น รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (112,355)               -                                -                                (112,355)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (12,158)                 (2,652)                       (2,652)                       (14,810)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (124,513)               (2,652)                       (2,652)                       (127,165)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 347,103                 3,632,950              (152,365)               51,970                   (1,363,492)            (2,236)                       (2,236)                       2,513,930              

-                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (1,865,883)            (2,152)                       (2,152)                       2,011,683              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (390,266)               -                                -                                (390,266)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             2,952                        2,952                        2,952                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (390,266)               2,952                        2,952                        (387,314)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (2,256,149)            800                           800                           1,624,369              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวม
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 347,103                    3,632,950                 51,970                      338,496                    4,370,519                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               (37,995)                    (37,995)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               (4,731)                      (4,731)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               (42,726)                    (42,726)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 347,103                    3,632,950                 51,970                      295,770                    4,327,793                 

-                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 347,105                    3,633,008                 51,970                      219,794                    4,251,877                 
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                               -                               (181,375)                  (181,375)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               (181,375)                  (181,375)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 347,105                    3,633,008                 51,970                      38,419                      4,070,502                 

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยายวงกวา้งข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว และไดมี้การปรับแผนงานการดาํเนินธุรกิจ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างต่อเน่ือง  
และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น  
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด  
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาล
น้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด  กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเ งินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม  2563 มาถือปฏิบัติ   
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม 
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน 
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 
ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง 
หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท 
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า  
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้รายการ  
การวดัมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูล ของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน 

 กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  22 เมษายน  2563  
และมีผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด 
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เ ลือกท่ีจะไม่นําข้อมูลท่ี เ ก่ียวกับสถานการณ์  COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ 
ความเพียงพอของกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลทําให้เกิดภาระผูกพัน 
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตในการประมาณการหน้ีสิน 
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดั 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้
สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.5.2 สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการวัดมูลค่าเ ร่ิมแรก  ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน  จํานวนเงินท่ีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า  
ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง 
นับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช ้
หรือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
ของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึน 
โดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า 
ท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ีมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 
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 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ 
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
แต่มีผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

ผลกระทบ
จากมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ผลกระทบ
จากมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 713 10 723 22 2 24 
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ภายในหน่ึงปี 22 5 27 1 1 2 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 16 5 21 1 1 2 
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 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่า
สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
ท่ี เหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเ บ้ีย เ งินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท  ณ  วันท่ี  1 มกราคม  2563  
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเปิดเผย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 662 42 

หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (18) (2) 
หกั: สิทธิเลือกในการยกเลิกอายสุญัญาเช่า (9) (9) 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (624) (28) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1) (1) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- พื้นท่ีในอาคาร
เพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 10 2 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 38 2 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 48 4 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 27 2 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 21 2 

 48 4 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลกูคา้ - - 6 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 9 5 อตัราร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รายไดอ่ื้น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 27 21 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพื้นท่ีในอาคาร - - 4 1 ราคาตามสัญญา 
อ่ืน ๆ - - 2 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 25 21 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 - อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลกูคา้ 11 6 1 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2 3 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 14 15 9 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 2 2 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 20 21 
บริษทัร่วม - 2 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 24 15 2 3 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 17 22 24 

รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 119 109 
บริษทัร่วม - 1 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 6 11 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 12 119 109 

ลูกหนีอ้ื่น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 377 377 

บริษทัร่วม - 1 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1 377 377 

เงินมัดจําและเงินประกัน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 8 7 6 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 40 43 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 11 12 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 12 40 43 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 21 22 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 60 58 46 45 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 58 67 67 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 16 3 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 13 13 2 1 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 13 18 4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รายได้รับล่วงหน้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 18 19 - - 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพิ่มข้ึน ลดลง  

 31 ธนัวาคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2563 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 38 - - 38 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 20 - - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 8 - - 8 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 430 - - 430 

รวม 635 - - 635 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12) (2) - (14) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 623 (2) - 621 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั และคิดดอกเบ้ีย 
ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: อัตราร้อยละ 3 ต่อปี) โดยมีกาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
เน่ืองจากบริษทัฯ คาดว่าจะไม่มีการเรียกให้บริษทัย่อยชาํระคืนเงินให้กูย้ืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดงันั้น
บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจาํนวน 1.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: อตัราร้อยละ 3 
ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 12 6 8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 5 3 4 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 5 - 5 - 

รวม 19 17 14 12 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 24 17 22 24 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103 108 10 16 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 1 377 377 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22 23 3 2 

รวม 149 149 412 419 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 141 141 412 419 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5 5 1 3 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 11 10 4 5 
3 - 6 เดือน 8 2 4 3 
6 - 12 เดือน - - 4 3 

มากกวา่ 12 เดือน - - 9 10 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 17 22 24 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66 66 8 14 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 28 36 2 2 
3 - 6 เดือน 9 5 - - 
6 - 12 เดือน 5 8 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 23 21 - - 

รวม 131 136 10 16 
หกั: ประมาณการรับคืน (28) (28) - - 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 95 100 10 16 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 119 117 32 40 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีการปรับแผนงานการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้ง 
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยจะมีการยติุการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยบางแห่ง บริษทัฯ จึงประเมินมูลค่า 
ท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย และบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของการเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจํานวนประมาณ 156 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เป็นจาํนวน 177 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 302 ล้านบาท) บริษทัฯ ไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่ การลดลงดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร 

6. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 713 22 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 10 2 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 22 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23) (3) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า (19) (7) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 703 14 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 514 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562:  
520 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 519 ลา้นบาท 
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,283 56 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 298 1 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (304) (4) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (16) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2,261 53 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 11 12 40 43 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43 61 5 19 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 60 58 67 67 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 76 89 9 12 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 13 13 18 4 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 76 89 7 7 
เงินชดเชยพนกังานคา้งจ่าย 11 - 6 - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 139 36 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 429 358 152 152 

9. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันของบริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มี
หลกัประกนั และคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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10. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 1,496 1,400 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 122 134 
รวม 1,618 1,534 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (368) (301) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ภายในหน่ึงปี 1,250 1,233 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,534 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 121 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (37) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,618 

 เงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6 คํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ย
และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้ค่าบริการพื้นท่ีทั้ งหมดผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว และคํ้ าประกัน 
โดยบริษทัฯ 

 สัญญาให้สินเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนจาํนวน 139 ลา้นบาท 
จาก 486,299,998 บาท (หุน้สามญั 4,862,999,975 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) เป็น 347,105,404 บาท 
(หุน้สามญั 3,471,054,038 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย
จํานวน  1,391,945,937 หุ้น  มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ  0.1 บาท  ท่ีได้สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (MONO-W1) ซ่ึงครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 17 ตุลาคม 
2562 

12. รายได้จากสัญญาท่ีทํากบัลูกค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 294 482 21 18 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 24 32 17 28 

บริการขอ้มูล 53 49 7 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 371 563 45 46 

13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1 1 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 10 - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 21 (3) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 32 (2) - - 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (2) - (1) 

14. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (390) (112) (181) (38) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.112) (0.032) (0.052) (0.011) 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
ขอ้มูลและ 

ความบนัเทิง(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 318 514 53 49 - - 371 563 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 33 99 (33) (99) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 318 514 86 148 (33) (99) 371 563 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 
ตามส่วนงาน (16) 157 (82) (75)   (98) 82 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       2 7 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (232) (172) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (30) (31) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (358) (114) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (32) 2 

ขาดทุนสาํหรับงวด       (390) (112) 

(1) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(2) ธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และพยากรณ์ 
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 654 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2562: 660 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

16.2 การคํา้ประกนั 

ก) บริษัทฯ คํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 16.2 ค)) เป็นจาํนวนรวม 1,775 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,775 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั  
เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา เหลืออยู่เป็นจาํนวน 233 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(31 ธันวาคม  2562: 237 ล้านบาท  และ  6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษัทฯ:  1 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2562: 3 ลา้นบาท)) หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัและเงินฝาก
ธนาคารของกลุ่มบริษทั 

16.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการท่ีจะต้องจ่ายชาํระในอนาคต 
เป็นจาํนวนเงิน 554 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 18 ลา้นบาท) อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

16.4 คดฟ้ีองร้อง 

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

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาตามลาํดบั โดยไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์

 อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีชํานัญพิเศษทั้ งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกา 
ไดมี้คาํพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก ์คดีจึงเป็นท่ีส้ินสุด ปัจจุบนัศาลฎีกาอยูร่ะหว่างการพิจารณา
คดีแพง่ 
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ข) ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม และเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดป้ระทบัรับฟ้องบริษทัฯ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ 
จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
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