
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล
แบบยอ่ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”)  
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ 
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
และไดมี้กำรปรับแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และบนัทึกปรับมูลค่ำ 
ของสินทรัพยใ์นงบกำรเงินรวมและมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับแผนงำนธุรกิจตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 5 
ทั้งน้ีในกำรพิจำรณำมูลค่ำสินทรัพยแ์ละเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี  
เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไว ้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองจำกผลกระทบทั้งหมดยงัไม่สำมำรถประมำณได้
อยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี โดยกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และจะพิจำรณำ
บนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหำคม 2563 



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,912                  45,072                  1,177                     1,796                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 157,747                141,493                447,395                419,444                
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรับ 91,282                  189,115                130,856                128,582                
สินคา้คงเหลือ 9,822                     16,339                  -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 21,269                  66,942                  3,248                     9,016                     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,966                  17,513                  1,194                     3,362                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 59,232                  57,315                  4,110                     5,568                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 414,230                533,789                587,980                567,768                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16.2 27,446                  39,607                  31                          913                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            3,069,405             3,225,225             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 883                        883                        -                            -                            
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            607,600                623,500                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 662,168                712,972                9,091                     21,706                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 2,250,036             2,282,813             10,057                  56,455                  
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 561,109                592,854                -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 302,603                300,534                13,238                  13,238                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 138,330                79,325                  29,583                  20,495                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,942,575             4,008,988             3,739,005             3,961,532             
รวมสินทรัพย์ 4,356,805             4,542,777             4,326,985             4,529,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 178,874                185,871                28,015                  19,227                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 522,293                358,356                112,179                151,636                
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 68,220                  72,611                  4,844                     409                        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10 1,309,393             300,788                -                            -                            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 219,884                -                            -                            -                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18,447                  21,843                  654                        633                        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 3 -                            -                            49,705                  48,514                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9 145,000                -                            -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,167                     387                        -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30,935                  37,534                  12,500                  13,592                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,494,213             977,390                207,897                234,011                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 10 307,785                1,233,076             -                            -                            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                            212,180                -                            -                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,501                     16,219                  643                        975                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,679                     5,834                     -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 86,959                  86,395                  43,827                  42,437                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 407,924                1,553,704             44,470                  43,412                  
รวมหนีสิ้น 2,902,137             2,531,094             252,367                277,423                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 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                

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      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             
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365)               (152,365)               -                            -                            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 51,970                  51,970                  51,970                  51,970                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (2,424,054)            (1,865,883)            42,535                  219,794                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (996)                      (2,152)                   -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,454,668             2,011,683             4,074,618             4,251,877             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,356,805             4,542,777             4,326,985             4,529,300             

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 12 302,648              610,128              22,241                46,641                

รายไดด้อกเบ้ีย 3 91                       333                     9,295                  4,669                  

รายไดอ่ื้น 3 30,459                3,279                  25,909                50,746                

รวมรำยได้ 333,198              613,740              57,445                102,056              

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 407,436              495,480              15,340                51,151                

คา่ใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 24,901                56,176                318                     1,991                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 57,570                132,380              35,638                65,305                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 5,084                  -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,226                  -                          810                     -                          

รวมค่ำใช้จ่ำย 497,217              684,036              52,106                118,447              

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (164,019)            (70,296)              5,339                  (16,391)              

ตน้ทุนทางการเงิน (28,708)              (24,881)              (1,223)                (664)                    

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (192,727)            (95,177)              4,116                  (17,055)              

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 24,822                (32)                      -                          1,905                  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (167,905)            (95,209)              4,116                  (15,150)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,796)                1,978                  -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (1,796)                1,978                  -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (169,701)            (93,231)              4,116                  (15,150)              

ก ำไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.048)                (0.027)                0.001                  (0.004)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ขาดทุนต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 12 673,732              1,173,001           67,068                92,592                

รายไดด้อกเบ้ีย 3 96                       352                     18,625                9,261                  

รายไดอ่ื้น 3 32,257                10,443                58,927                96,069                

รวมรำยได้ 706,085              1,183,796           144,620              197,922              

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 876,199              976,930              54,856                105,952              

คา่ใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 45,546                110,036              1,652                  6,796                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 233,610              250,255              99,727                120,326              

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          155,820              -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 6 24,535                -                          6,660                  -                          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 18,226                -                          810                     -                          

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,198,116           1,337,221           319,525              233,074              

ขำดทุนจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (492,031)            (153,425)            (174,905)            (35,152)              

ตน้ทุนทางการเงิน (58,765)              (56,508)              (2,354)                (1,296)                

ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ (550,796)            (209,933)            (177,259)            (36,448)              

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (7,375)                2,369                  -                          2,203                  

ขำดทุนส ำหรับงวด (558,171)            (207,564)            (177,259)            (34,245)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,156                  (2,117)                -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,156                  (12,832)              -                          (4,731)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (557,015)            (220,396)            (177,259)            (38,976)              

ขำดทุนต่อหุ้น 14

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.161)                (0.060)                (0.051)                (0.010)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนก่อนภาษี (550,796)            (209,933)            (177,259)            (36,448)              

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคา 43,358                52,290                5,955                  6,824                  

   คา่ตดัจ าหน่าย 605,236              557,328              5,795                  7,361                  

   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจ าหน่าย 31,744                49,410                -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน - หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 550                     (19)                      2,400                  (1,383)                

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,308                  179                     -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          155,820              -                          

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,807)                1                         (932)                    -                          

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          -                          (17)                      -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 24,535                -                          6,660                  -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,226                -                          810                     -                          

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,375                  (7,061)                1,252                  (2,952)                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 47,092                20,403                12,694                10,438                

   รายไดด้อกเบ้ีย (96)                      (352)                    (18,625)              (9,261)                

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,765                56,508                2,354                  1,296                  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 284,490              518,754              (3,093)                (24,125)              

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 81,004                16,817                (19,351)              (11,328)              

   สินคา้คงเหลือ 5,209                  (810)                    -                          -                          

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,647                  2,491                  2,163                  1,063                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,917)                20,791                1,458                  (977)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,484)                (666)                    (72)                      (483)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (94,954)              16,012                (41,038)              8,726                  

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,991)              (40,340)              3,343                  7,426                  

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 267,004              533,049              (56,590)              (19,698)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (22,668)              (34,715)              (3,248)                (4,523)                

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                          63,434                -                          24,169                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (46,527)              -                          (11,303)              -                          

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 197,809              561,768              (71,141)              (52)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 95                       352                     7,758                  2,343                  

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          13,500                (2,867)                

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 12,161                (7,204)                882                     (680)                    

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (75)                      -                          -                          

ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์ (37,039)              (20,128)              (222)                    (349)                    

ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (327,576)            (414,711)            (1,171)                (3,916)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 16,379                55                       2,643                  20                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          -                          40,981                -                          

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (335,980)            (441,711)            64,371                (5,449)                

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (50,805)              (48,016)              (827)                    (676)                    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,996)                (38,013)              8,788                  (162)                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 145,000              -                          -                          -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 159,393              -                          -                          -                          

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (76,078)              (42,070)              -                          -                          

จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (14,659)              (12,548)              (1,810)                (251)                    

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 155,855              (140,647)            6,151                  (1,089)                

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,156                  (2,117)                -                          -                          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 18,840                (22,707)              (619)                    (6,590)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 45,072                91,466                1,796                  8,728                  
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 63,912                68,759                1,177                  2,138                  

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 6,365                  1,815                  12                       45                       

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 282,195              310,819              -                          -                          

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่า 1,577                  25,744                -                          1,681                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงคา่ รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบอ่ืน รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

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

ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (207,564)               -                                -                                (207,564)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (10,715)                 (2,117)                       (2,117)                       (12,832)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (218,279)               (2,117)                       (2,117)                       (220,396)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 347,103                 3,632,950              (152,365)               51,970                   (1,457,258)            (1,701)                       (1,701)                       2,420,699              

-                             

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

ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (558,171)               -                                -                                (558,171)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,156                        1,156                        1,156                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (558,171)               1,156                        1,156                        (557,015)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (2,424,054)            (996)                          (996)                          1,454,668              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวม
และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 347,103                   3,632,950                51,970                     338,496                   4,370,519                
ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                               -                               (34,245)                    (34,245)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               (4,731)                      (4,731)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               (38,976)                    (38,976)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 347,103                   3,632,950                51,970                     299,520                   4,331,543                

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 347,105                   3,633,008                51,970                     219,794                   4,251,877                
ขาดทุนส าหรับงวด -                               -                               -                               (177,259)                  (177,259)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               (177,259)                  (177,259)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 347,105                   3,633,008                51,970                     42,535                     4,074,618                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัได้จดทะเบียนแก้ไขท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
เป็นอยู่ท่ีเลขท่ี 29/9 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ ์ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และบริษทัยอ่ย 
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิม “บริษทั โมโน ฟิล์ม จ ากดั” “บริษทั โมโน  
เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั” และ “บริษทั โมโน ทราเวล จ ากดั” เป็น “บริษทั โมโน สตรีมม่ิง จ  ากดั” “บริษทั โมโน 
ไซเบอ้ร์ จ  ากดั” และ “บริษทั โมโน ชอ้ปป้ิง จ ากดั” ตามล าดบั 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัได้ส่งผลกระทบขยายวงกวา้งข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีการปรับแผนงานการด าเนินธุรกิจ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างต่อเน่ือง  
และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น  
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาล
น้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด ก ลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเ งินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เ ร่ิมในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ   
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม 
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน 
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง 
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

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

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท 
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า  
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ  
การวดัมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูล ของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

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

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือว ันท่ี  22 เมษายน 2563  
และมีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเ งินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด 
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เ ลือกท่ีจะไม่น าข้อมูล ท่ี เ ก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ 
ความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลท าให้เกิดภาระผูกพนั 
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตในการประมาณการหน้ีสิน 
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1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และก าหนดวิธีการวดั 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการว ัดมูลค่าเ ร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธี เส้นตรง 
นับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช ้
หรือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
ของกลุ่มบริษทั หลังจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึน 
โดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
ท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ีมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
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 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  
มำถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.6 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติ 
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม 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 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 713 10 723 22 2 24 
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 22 5 27 1 1 2 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 16 5 21 1 1 2 
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 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ี เหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเ บ้ีย เ งินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ ว ันท่ี  1 มกราคม 2563  
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเปิดเผย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 662 42 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (18) (2) 
หกั: สิทธิเลือกในการยกเลิกอายสุัญญาเช่า (9) (9) 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (624) (28) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1) (1) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- พื้นท่ีในอาคาร
เพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 10 2 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 38 2 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 48 4 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 27 2 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 21 2 

 48 4 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 9 4 อตัราร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รายไดอ่ื้น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 23 36 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ีในอาคาร - - 2 9 ราคาตามสัญญา 
อ่ืน ๆ - - - 2 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 12 21 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 1 อตัราร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 49 10 2 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 8 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 3 3 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 10 15 5 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 2 - 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - - 6 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 19 9 อตัราร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รายไดอ่ื้น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 50 72 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ีในอาคาร - - 6 13 ราคาตามสัญญา 
อ่ืน ๆ - - 2 3 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 37 42 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 1 อตัราร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 60 16 3 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 8 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 5 6 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 24 30 14 18 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 4 2 4 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 18 21 
บริษทัร่วม - 2 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 33 15 4 3 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 17 22 24 

รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 120 109 
บริษทัร่วม - 1 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2 11 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 12 120 109 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 406 377 

บริษทัร่วม - 1 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1 406 377 

เงนิมดัจ ำและเงนิประกนั - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 8 7 6 6 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 23 43 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 13 12 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 12 23 43 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 21 22 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 62 58 48 45 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 58 69 67 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 6 3 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 12 13 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 13 7 4 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6 19 - - 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพ่ิมข้ึน ลดลง  

 31 ธนัวาคม 2562 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2563 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน ไซเบอ้ร์ จ  ากดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั”) 38 - - 38 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ  ากดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 20 - - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
บริษทั โมโน เรดิโอ จ ากดั 8 - (8) - 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จ ากดั 5 - (5) - 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 430 - - 430 

รวม 635 - (13) 622 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทางการเงิน - หน้ีสงสัยจะสูญ (12) (2) - (14) 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 623 (2) (13) 608 
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 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั และคิดดอกเบ้ีย 
ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: อัตราร้อยละ 3 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
เน่ืองจากบริษทัฯ คาดวา่จะไม่มีการเรียกให้บริษทัย่อยช าระคืนเงินให้กูย้ืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี ดงันั้น
บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 1.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: อตัราร้อยละ 3 
ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6 11 5 7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 5 2 4 

รวม 9 16 7 11 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15 23 11 15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 10 5 8 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 5 - 5 - 

รวม 27 33 21 23 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 33 17 22 24 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 119 108 16 16 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 1 406 377 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15 23 3 2 

รวม 167 149 447 419 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

- หน้ีสงสยัจะสูญ (9) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 158 141 447 419 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3 5 1 3 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 15 10 4 5 
3 - 6 เดือน 9 2 3 3 
6 - 12 เดือน 6 - 4 3 

มากกวา่ 12 เดือน - - 10 10 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 17 22 24 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 63 66 14 14 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 38 36 2 2 
3 - 6 เดือน 8 5 - - 
6 - 12 เดือน 9 8 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 25 21 - - 
รวม 143 136 16 16 
หกั: ประมาณการรับคืน (24) (28) - - 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

- หน้ีสงสยัจะสูญ (9) (8) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 110 100 16 16 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 143 117 38 40 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีการปรับแผนงานการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพื่อให้สอดคล้อง 
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยจะมีการยุติการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยบางแห่ง บริษทัฯ จึงประเมินมูลค่า 
ท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย และบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของการเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวนประมาณ 156 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยมีมูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เป็นจ านวน 369 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 302 ล้านบาท) บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่ การลดลงดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร 
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6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 713 22 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  
(หมายเหตุ 2) 10 2 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 28 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (14) (2) 
ยกเลิกสัญญาเช่าระหวา่งงวด (7) (2) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (43) (4) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ (25) (7) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 662 9 

 บริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 511 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562:  
520 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินค ้าประกนัจ านวน 519 ลา้นบาท 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,283 56 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 590 1 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย - (40) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (605) (6) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (18) (1) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 2,250 10 
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 13 12 23 43 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41 61 4 19 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 62 58 69 67 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51 89 4 12 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 12 13 7 4 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 48 89 5 7 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 295 36 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 522 358 112 152 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันของบริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มี
หลกัประกนั และคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

10. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 1,501 1,400 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ  ากดั 116 134 
รวม 1,617 1,534 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,309) (301) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 308 1,233 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,534 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 159 
ช าระคืนระหวา่งงวด (76) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,617 

 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศผูใ้ห้กูแ้ห่งหน่ึงได้ตกลงยินยอมให้เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการผ่อนช าระคืนเงินตน้ภายใตส้ัญญากู้เงินของบริษทัย่อย จ านวน 192 ล้านบาท เป็นรายเดือน 
จ านวน 23 งวด โดยเร่ิมผ่อนช าระงวดแรกตั้ งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ถึงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2567  
และจ านวน 116 ลา้นบาท เป็นรายเดือน จ านวน 36 งวด โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2568 ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญากูเ้งิน 

 เงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6 ค  ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัย่อย
และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้ค่าบริการพื้นท่ีทั้ งหมดผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว และค ้ าประกัน 
โดยบริษทัฯ 

 สัญญาให้สินเช่ือดงักล่าวได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
และการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามท่ีระบุในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศอีกแห่งหน่ึงได ้ท าให้ธนาคารผูใ้ห้กูมี้สิทธิ 
เรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนทนัทีพร้อมทั้งดอกเบ้ียท่ีค้างช าระ อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563  
บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัการขอผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวจากธนาคาร
ผูใ้ห้กู ้ และได้จดัประเภทเงินกู้ยืม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 1,309 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารผูใ้ห้กู ้
ตกลงท่ีจะผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกูภ้ายหลงัรอบระยะเวลารายงานเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  
โดยแสดงรวมอยู่ในส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี นอกจากน้ีธนาคารผูใ้ห้กู ้ได้ตกลงยินยอมให้
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระคืนเงินต้นภายใตส้ัญญากู้เงินจ านวน 1,150 ล้านบาท เป็นรายเดือน 
จ านวน 36 งวด โดยเร่ิมผ่อนช าระงวดแรกตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2567  
และจ านวน 159 ลา้นบาท เป็นรายเดือน จ านวน 24 งวด โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2566 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญากู้เงิน รวมถึงการเพิ่มทุน 
ของบริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั อีก 300 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 1,700 ลา้นบาท 
ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 17.3 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 139 ลา้นบาท จาก 486,299,998 บาท (หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) 
เป็น 347,105,404 บาท (หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญั
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ท่ีไดส้ ารองไวเ้พื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MONO-W1) ซ่ึงครบก าหนดอาย ุ
ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 

12. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
บริการโฆษณา 208 528 9 19 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 73 35 13 27 

บริการขอ้มูล 22 47 - 1 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 303 610 22 47 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
บริการโฆษณา 502 1,010 30 37 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 97 67 30 55 

บริการขอ้มูล 75 96 7 1 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 674 1,173 67 93 
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13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (25) - - (2) 

รำยได้ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน (25) - - (2) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1 - - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย 10 - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4) (2) - (2) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 7 (2) - (2) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (2) - (1) 

14. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(ลา้นบาท) (168) (95) 4 (15) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.048) (0.027) 0.001 (0.004) 

 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (558) (208) (177) (34) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.161) (0.060) (0.051) (0.010) 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
ขอ้มูลและ 

ความบนัเทิง(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 281 563 22 47 - - 303 610 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 24 153 (24) (153) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 281 563 46 200 (24) (153) 303 610 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
ตามส่วนงาน (36) 200 (69) (85)   (105) 115 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       31 4 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (90) (189) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (29) (25) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (193) (95) 

รายไดภ้าษีเงินได ้       25 - 

ขาดทุนส าหรับงวด       (168) (95) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจส่ือ(1) 

ธุรกิจใหบ้ริการ
ขอ้มูลและ 

ความบนัเทิง(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 599 1,077 75 96 - - 674 1,173 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 57 252 (57) (252) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 599 1,077 132 348 (57) (252) 674 1,173 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
ตามส่วนงาน (52) 357 (150) (161)   (202) 196 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       32 11 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       (322) (361) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (59) (57) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (551) (211) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (7) 3 

ขาดทุนส าหรับงวด       (558) (208) 

(1) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีว ีวทิย ุออนไลน์ และส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(2) ธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และพยากรณ์ 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 669 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2562: 660 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

16.2 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษัทฯ ค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การค ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 16.2 ค)) เป็นจ านวนรวม 1,953 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,775 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 35 ลา้นบาท) 
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ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั  
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา เหลืออยู่เป็นจ านวน 234 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(31 ธันวาคม 2562: 237 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธันวาคม 
2562: 3 ล้านบาท)) หนังสือค ้ าประกันดังกล่าวค ้ าประกันโดยกลุ่มบริษัทและเงินฝากธนาคาร 
ของกลุ่มบริษทั 

16.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการท่ีจะต้องจ่ายช าระในอนาคต 
เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

16.4 คดีฟ้องร้อง 

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

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 และวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษได้อ่าน 
ค าพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาตามล าดบั โดยไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องโจทก ์

 อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นฎีกาคดัค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีช านญัพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 16 
มิ ถุนายน 2563 ศาลฎีกาได้มีค  าพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งยกฟ้องโจทก์ตามล าดับ คดี 
จึงเป็นท่ีส้ินสุด 

ข) ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม และเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับรับฟ้องบริษัทฯ และมีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 โจทกไ์มไ่ดย้ืน่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คดีจึงเป็นท่ีส้ินสุด 
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17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

17.1 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ มีมติให้เปล่ียนช่ือบริษทัฯ 
จากเดิม “บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั โมโน เน็กซ์ จ  ากดั (มหาชน)” 

17.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ  ากัด เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ 
จ  ากัด  จ านวน 310 ล้านบาท จากเดิม 2,020 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20.2 ล้านหุ้น มูลค่า ท่ีตราไว ้
หุ้นละ 100 บาท) เป็น 2,330 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 23.3 ล้านหุ้น มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท)  
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3.1 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าว 
ไม่ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

17.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ  ากัด เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือว ันท่ี 13 สิงหาคม 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โมโน  
บรอดคาซท์ จ  ากดั จ านวน 300 ลา้นบาท จากเดิม 1,400 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 140 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 170 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวไม่ท าให้สัดส่วน 
การถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

17.4 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้มีการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 
8 แห่ง (บริษทั โมโน มิวสิค จ ากดั, บริษทั โมโน เรดิโอ จ ากดั, บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ  ากดั, 
บริษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากดั, บริษทั ที โมเมนต์ จ  ากดั, บริษทั โมโน เพลย ์จ  ากดั, บริษทั โมโน  
แอสโทร จ ากดั และบริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 
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