
 

 

บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เนก็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล
แบบยอ่ของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”)  
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได้ 
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหำคม 2564 



บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 67,070                  173,216                784                       4,477                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 315,133                244,709                111,706                66,775                  
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรับ 275,969                140,135                70,379                  10,009                  
สินคา้คงเหลือ 5,748                    8,092                    -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 20,974                  44,679                  2,390                    8,308                    
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,560                  7,394                    2,288                    1,268                    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 54,960                  40,647                  10,847                  5,244                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 750,414                658,872                198,394                96,081                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 14.2 103,271                66,851                  9                           31                         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 -                           -                           4,035,293             3,545,293             
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                           -                           126,100                602,273                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 630,155                652,403                7,974                    7,198                    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 6 1,905,094             2,040,791             8,580                    9,241                    
ตน้ทนุการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 497,446                529,016                -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 354,818                364,289                13,870                  13,870                  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 124,876                93,867                  31,234                  27,294                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,615,660             3,747,217             4,223,060             4,205,200             
รวมสินทรัพย์ 4,366,074             4,406,089             4,421,454             4,301,281             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 169,041                155,023                23,881                  15,000                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 745,595                497,294                243,600                165,171                
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 77,426                  124,387                128                       128                       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 150,000                215,000                -                           -                           
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 8 424,628                199,245                -                           -                           
   ตน้ทนุการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                           227,672                -                           -                           
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,771                  15,806                  616                       672                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2                           628                       -                           -                           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 35,399                  25,087                  6,058                    5,557                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,613,862             1,460,142             274,283                186,528                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 8 1,278,773             1,502,679             -                           -                           
   หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,206                    8,830                    27                         303                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,679                    3,679                    -                           -                           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 83,142                  78,095                  29,795                  28,253                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,371,800             1,593,283             29,822                  28,556                  
รวมหนีสิ้น 2,985,662             3,053,425             304,105                215,084                
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 9
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 3,818,054,038 หุ้น (31 ธนัวาคม 2563:
         3,471,054,038 หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.1 บาท 381,805                347,105                381,805                347,105                
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.1 บาท 347,105                347,105                347,105                347,105                
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,633,008             3,633,008             3,633,008             3,633,008             
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (152,365)               (152,365)               -                           -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 51,970                  51,970                  51,970                  51,970                  
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุ) (2,499,245)            (2,527,111)            85,266                  54,114                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (61)                       57                         -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,380,412             1,352,664             4,117,349             4,086,197             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,074             4,406,089             4,421,454             4,301,281             

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10 551,906             302,648             49,282               22,241               
รายไดอ่ื้น 2 16,236               30,459               26,101               25,909               
รวมรำยได้ 568,142             333,107             75,383               48,150               
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและให้บริการ 424,854             407,436             44,635               15,340               
ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 21,744               24,901               203                    318                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,711               57,016               29,337               35,638               
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 168                    554                    (10,288)             -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน -                        7,310                 -                        810                    
รวมค่ำใช้จ่ำย 523,477             497,217             63,887               52,106               
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 44,665               (164,110)           11,496               (3,956)               
รายไดท้างการเงิน 163                    91                      5,881                 9,295                 
ตน้ทุนทางการเงิน (28,206)             (28,708)             (309)                  (1,223)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 16,622               (192,727)           17,068               4,116                 
ภาษีเงินได้ 11 (1,885)               24,822               2,085                 -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 14,737               (167,905)           19,153               4,116                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                        (1,796)               -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                        (1,796)               -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 14,737               (169,701)           19,153               4,116                 

ก ำไรต่อหุ้น 12
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
  ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.004                 (0.048)               0.006                 0.001                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 10 1,114,852          673,732             100,262             67,068               
รายไดอ่ื้น 2 16,758               32,257               53,053               58,927               
รวมรำยได้ 1,131,610          705,989             153,315             125,995             
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและให้บริการ 851,334             876,199             90,493               54,856               
ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ 43,854               45,546               891                    1,652                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 144,174             233,060             56,194               97,327               
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 168                    550                    (9,629)               2,400                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        155,820             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน -                        42,761               -                        7,470                 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,039,530          1,198,116          137,949             319,525             
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 92,080               (492,127)           15,366               (193,530)           
รายไดท้างการเงิน 163                    96                      14,261               18,625               
ตน้ทุนทางการเงิน (58,390)             (58,765)             (560)                  (2,354)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 33,853               (550,796)           29,067               (177,259)           
ภาษีเงินได้ 11 (5,987)               (7,375)               2,085                 -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 27,866               (558,171)           31,152               (177,259)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (118)                  1,156                 -                        -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (118)                  1,156                 -                        -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 27,748               (557,015)           31,152               (177,259)           

ก ำไรต่อหุ้น 12
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
  ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.008                 (0.161)               0.009                 (0.051)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 33,853               (550,796)           29,067               (177,259)           
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 33,939               43,358               1,872                 5,955                 
   ค่าตดัจ าหน่าย 635,800             605,236             935                    5,795                 
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีตดัจ าหน่าย 31,570               31,744               -                        -                        
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 168                    550                    (9,629)               2,400                 
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (68)                    1,308                 -                        -                        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        155,820             
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (288)                  (2,807)               31                      (932)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,724)               -                        -                        (17)                    
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน -                        42,761               -                        7,470                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 24,507               7,375                 164                    1,252                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,047                 47,092               1,542                 12,694               
   รายไดท้างการเงิน (163)                  (96)                    (14,262)             (18,625)             
   ตน้ทุนทางการเงิน 58,390               58,765               560                    2,354                 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 817,031             284,490             10,280               (3,093)               
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (206,498)           81,004               (101,622)           (19,351)             
   สินคา้คงเหลือ 2,411                 5,209                 -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (3,157)               5,647                 (1,011)               2,163                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,315)             (1,917)               (5,602)               1,458                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,812                 (1,484)               6,453                 (72)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (8,508)               (94,954)             78,073               (41,038)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (36,649)             (10,991)             501                    3,343                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 558,127             267,004             (12,928)             (56,590)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (22,070)             (22,668)             (2,390)               (3,248)               
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 9,812                 -                        -                        -                        
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (46,527)             -                        (11,303)             
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 545,869             197,809             (15,318)             (71,141)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 163                    95                      58,291               7,758                 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        438,000             13,500               
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 23                      12,261               23                      882                    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (36,442)             (100)                  -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (490,000)           -                        
ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ (8,643)               (37,039)             (2,454)               (222)                  
ซ้ือและจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (286,083)           (327,576)           (274)                  (1,171)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 989                    16,379               59                      2,643                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,000               -                        -                        40,981               
เงินสดจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี (206,000)           -                        -                        -                        
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (512,993)           (335,980)           3,645                 64,371               
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (78,610)             (50,805)             (568)                  (827)                  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,018               (6,996)               8,881                 8,788                 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (65,000)             145,000             -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร -                        159,393             -                        -                        
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร -                        (76,078)             -                        -                        
จ่ายช าระเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,312)               (14,659)             (333)                  (1,810)               
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (138,904)           155,855             7,980                 6,151                 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (118)                  1,156                 -                        -                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (106,146)           18,840               (3,693)               (619)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 173,216             45,072               4,477                 1,796                 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 67,070               63,912               784                    1,177                 

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,638                 6,365                 507                    12                      
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 480,763             282,195             -                        -                        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่า 2,653                 1,577                 -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก ผลต่างจากการแปลงคา่ รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ การรวมธุรกิจภายใต้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบอ่ืน รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            1,156                        1,156                        1,156                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            (558,171)               1,156                        1,156                        (557,015)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (2,424,054)            (996)                         (996)                         1,454,668              

-                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (2,527,111)            57                             57                             1,352,664              
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            27,866                   -                               -                               27,866                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (118)                         (118)                         (118)                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            27,866                   (118)                         (118)                         27,748                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 347,105                 3,633,008              (152,365)               51,970                   (2,499,245)            (61)                           (61)                           1,380,412              

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวม
และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 347,105                   3,633,008                51,970                     42,535                     4,074,618                

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 347,105                   3,633,008                51,970                     54,114                     4,086,197                
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               31,152                     31,152                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               31,152                     31,152                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 347,105                   3,633,008                51,970                     85,266                     4,117,349                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวั และมีผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชป้ระมาณการและดุลยพินิจในกรณีต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯ เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการ  
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น  
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาล
น้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

1.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี  
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ 
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน 
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติทางการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราว 
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 6 9 อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
รายไดอ้ื่น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 26 23 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ีในอาคาร - - - 2 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการจ่าย - - 42 12 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ตน้ทุนขายและให้บริการ - 1 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 102 49 41 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 6 8 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและให้บริการ 11 3 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 1 10 - 5 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอื่น 1 1 1 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - - - 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 14 19 อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
รายไดอ้ื่น      
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 53 50 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ีในอาคาร - - - 6 ราคาตามสัญญา 
อื่น ๆ - - - 2 ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการจ่าย - - 84 37 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 2 อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดอ้ื่น - 1 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและให้บริการ - 2 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 237 60 82 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 6 8 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและให้บริการ 21 5 1 1 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 1 24 - 14 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอื่น 2 3 1 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 - - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัในกลุ่มและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - - 3 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 239 135 56 35 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 239 135 56 38 

รำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 5 1 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 138 12 59 - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138 12 64 1 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 53 23 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 3 - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - 53 23 

เงินมัดจ ำและเงินประกัน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) - 7 - 6 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 155 69 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 2 1 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 1 155 69 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 66 63 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 7 22 3 17 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 22 69 80 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 1 3 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 23 7 2 1 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 7 3 4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีค่้ำซ้ือสินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 2 9 - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 1 1 - - 

 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคา้งและการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ วนัที่ 

 31 ธนัวาคม 2563 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ากดั 122 - - 122 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 14 - (8) 6 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 478 10 (488) - 

รวม 626 10 (496) 140 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (24) (1) 11 (14) 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 
จากบริษทัยอ่ย - สุทธิ 602 9 (485) 126 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 6 6 5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 3 4 2 

รวม 13 9 10 7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17 15 12 11 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8 7 7 5 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 5 - 5 

รวม 25 27 19 21 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 239 135 56 38 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81 115 3 6 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3 - 53 23 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 4 - - 

รวม 324 254 112 67 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (9) (9) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 315 245 112 67 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15 23 - 3 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 71 92 - 35 
3 - 6 เดือน 78 20 18 - 

6 - 12 เดือน 75 - 38 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 239 135 56 38 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 57 65 3 5 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 14 38 - 1 
3 - 6 เดือน 1 2 - - 
6 - 12 เดือน - 1 - - 

มากกว่า 12 เดือน 24 29 - - 

รวม 96 135 3 6 
หกั: ประมาณการรับคืน (15) (20) - - 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (9) (9) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 72 106 3 6 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 311 241 59 44 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โมโน โปรดักชั่น จ ากัด และบริษทั  
โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั มีมติท่ีส าคญัตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2564 ดงัต่อไปน้ี 

ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ากดั จ านวน 490 ลา้นบาท จากเดิม 2,330 ลา้น
บาท (หุ้นสามัญ 23.3 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 2,820 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  
28.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 4.9 ลา้นหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ข) ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั จ านวน 490 ลา้นบาท จากเดิม 1,700 ลา้น
บาท (หุ้นสามัญ 170 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 2,190 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  
219 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 49 ล้านหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 การเพิ่มทุน
ดงักล่าวไม่ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 324 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 334 ล้านบาท) บริษัทฯ  
ไม่ไดบ้นัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาว่า การลดลง
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร 

5. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 652 7 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 13 3 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34) (2) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 630 8 
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 บริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 537 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563:  
545 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินค ้าประกนัจ านวน 519 ลา้นบาท 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,041 9 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 533 1 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (33) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (636) (1) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,905 9 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 2)     
เจา้หน้ีการคา้ 2 1 155 69 
เจา้หน้ีอ่ืน 7 22 69 80 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23 7 3 4 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 2 9 - - 
กจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั     
เจา้หน้ีการคา้ 22 16 5 2 
เจา้หน้ีอ่ืน 48 44 7 5 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32 52 4 5 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 610 346 1 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 746 497 244 165 
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8. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,702 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 1 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,703 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (424) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,279 

 เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ของบริษทัย่อย และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้ค่าบริการพื้นท่ีทั้ งหมดผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว  
และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 สัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อก าหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตรา ส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นปัจจุบนั อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อย
ไดรั้บอนุมติัการขอผอ่นปรนการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากผูใ้หกู้แ้ลว้ 

9. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 34.7 ลา้นบาท จาก 347,105,404 บาท (หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 381,805,404 บาท (หุ้นสามัญ 3,818,054,038 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท)  
โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท  
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
โดยผูล้งทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว 
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
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10. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของบริกำร     
บริการโฆษณา 422 208 1 9 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 77 73 8 13 

บริการขอ้มูล 53 22 40 - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 552 303 49 22 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของบริกำร     
บริการโฆษณา 813 502 2 30 
บริการสมคัรสมาชิกรับขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 152 97 17 30 

บริการขอ้มูล 150 75 81 7 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,115 674 100 67 

11. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย (กลบัรายการ) (3) - (2) - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5 (25) - - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 2 (25) (2) - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - 1 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย (กลบัรายการ) (4) 10 (2) - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 10 (4) - - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 6 7 (2) - 

12. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

(ลา้นบาท) 15 (168) 19 4 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.004 (0.048) 0.006 0.001 

 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ลา้นบาท) 28 (558) 31 (177) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.008 (0.161) 0.009 (0.051) 
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจส่ือ 

ธุรกิจ 
ให้บริการขอ้มูล 
และความบนัเทิง 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 499 281 53 22 - - 552 303 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 65 24 (65) (24) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 499 281 118 46 (65) (24) 552 303 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 177 (36) (49) (69)   128 (105) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ้ื่น       16 31 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (98) (90) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (29) (29) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้       17 (193) 

ภาษีเงินได ้       (2) 25 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       15 (168) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจส่ือ 

ธุรกิจ 
ให้บริการขอ้มูล 
และความบนัเทิง 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 983 599 132 75 - - 1,115 674 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 134 57 (134) (57) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 983 599 266 132 (134) (57) 1,115 674 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 336 (52) (72) (150)   264 (202) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ้ื่น       17 32 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (188) (322) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (59) (59) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้       34 (551) 

ภาษีเงินได ้       (6) (7) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       28 (558) 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 461 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563: 708 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

14.2 กำรค ำ้ประกนั 

ก) บริษัทฯ ค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การค ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 14.2 ค)) เป็นจ านวนรวม 2,153 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,153 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยค ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 35 ลา้นบาท) 
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ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั  
เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา เหลืออยู่เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท และ 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(31 ธนัวาคม 2563: 235 ลา้นบาท และ 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 
2563: 3 ล้านบาท)) หนังสือค ้ าประกันดังกล่าวค ้ าประกันโดยกลุ่มบริษัทและเงินฝากธนาคาร 
ของกลุ่มบริษทั 

14.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการท่ีจะต้องจ่ายช าระในอนาคต 
จ านวน 170 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 190 ลา้นบาท) อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี 

15. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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