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บริษัทกำ�ลังพัฒน�ไปสู่ก�รเป็น

ผู้ให้บริก�ร Social TV ร�ยแรกของ

ประเทศไทยเพื่อเปิดประสบก�รณ์ใหม่

ในก�รรับชมทีวี ที่พร้อมให้ผู้ชมส�ม�รถ

มีส่วนร่วมกับร�ยก�รที่ออกอ�ก�ศ 

โดยใช้ Smart Device ต่�งๆ
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	 โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ได้ด�ำเนินธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล	 รวมทั้งสำระควำมบันเทิง 

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ทีห่ลำกหลำย	มำกว่ำ	10	ปี		บริษัทได้เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์		mai		เมือ่วนัที	่6	มถินุำยน	2556		 

ที่ผ่ำนมำ	ซึ่งถือเป็นอีกก้ำวหนึ่งของควำมส�ำเร็จที่เป็นควำมภำคภูมิใจของเรำ		ในอันที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต	และก้ำว

ต่อไปยังตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ

	 กลุม่บริษัท	โมโน	มคีวำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยแีละมทีมีงำนทีม่คีวำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ	ทีค่อยสร้ำงสรรค์ผลงำน 

และต่อยอด	Content	 เพื่อรองรับควำมต้องกำรทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค	 นอกจำกนี้	 ทำงกลุ่มบริษัทยังมองเห็น 

ช่องทำงและโอกำสใหม่ๆ	ในกำรพัฒนำ	Content	เพือ่ขยำยธุรกจิและสร้ำงรำยได้อยูต่ลอดเวลำ	ดงัจะเหน็ได้จำกกำรเตบิโต 

ของผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำของกลุ่มบริษัท	ที่สะท้อนกำรเติบโตทั้งรำยได้และก�ำไรอย่ำงเป็นที่น่ำพอใจ	

	 บริษัทมีแผนขยำยธุรกิจไปสู่ตลำด	ASEAN	 ซึ่งเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่และแสดงกำรเติบโตอย่ำงมีศักยภำพ	 

ปัจจุบันบริษัทเข้ำไปลงทุนให้บริกำร	Content	 ประเภทบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (MVAS)	 ในประเทศอินโดนีเซีย	

เกำหลีใต้	 เวียดนำม	 และก�ำลังเตรียมพร้อมจะก้ำวสู่ตลำดจีน	 ทั้งน้ี	 บริษัทยังมุ่งแสวงหำโอกำสที่จะขยำยกำรลงทุนใน 

ประเทศอืน่ๆ		อย่ำงต่อเน่ือง	ส�ำหรับธุรกิจในประเทศ	ยงัมโีอกำสในกำรเตบิโตได้อกีมำกในอนำคต	ทัง้ในส่วนของธุรกจิบริกำร 

เสริมบนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอนิเทอร์เน็ต		รวมถงึธุรกจิทวีดีจิติอล	ซึง่ในขณะน้ี	บริษทัอยูใ่นช่วงเร่ิมด�ำเนินกำรเพือ่ให้บริกำร

โทรทศัน์ในระบบดจิติอล	ในหมวดหมูท่ัว่ไปแบบควำมคมชัดปกต	ิ(SD)	จำกประสบกำรณ์ทีเ่ป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัของกำรเช่ือมต่อ 

ผู้ชมเข้ำกับรำยกำรที่ออกอำกำศผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นสถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง		5		ช่อง		7	และ

โมเดิร์นไนน์ทีวี	ผ่ำนระบบ	Mobile	2	TV	ทำงบริษัทก�ำลังพัฒนำไปสู่กำรเป็นผู้ให้บริกำร	Social	TV	รำยแรกของประเทศไทย

เพือ่เปิดประสบกำรณ์ใหม่ในกำรรับชมทวี	ีทีพ่ร้อมให้ผูช้มสำมำรถมส่ีวนร่วมกบัรำยกำรทีอ่อกอำกำศ	โดยใช้	Smart	Device	

ต่ำงๆ	ซึ่งไม่เพียงเชื่อมต่อผู้ชมเข้ำกับรำยกำรที่ออกอำกำศผ่ำนทำงทีวีดิจิตอล	และยังเชื่อมต่อระหว่ำงผู้ชมเข้ำด้วยกันแบบ

ไร้ขอบเขตอีกด้วย	จำกประสบกำรณ์ของกำรผลิต	Content	และควำมเชี่ยวชำญเรื่องเทคโนโลยี	บริษัทมีเป้ำหมำยสูงสุดใน

กำรก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจบันเทิงอันดับ	1	ของประเทศไทยภำยใน	5	ปี

	 นอกจำกน้ี	หลกัส�ำคญัในกำรด�ำเนินธรุกจิอกีประกำรหน่ึง	คอื	กำรตระหนักถึงกำรบริหำรงำนภำยใต้หลกัธรรมภบิำล	 

พร้อมด้วยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีในกำรบริหำรงำนและด�ำเนินธรุกจิอย่ำงโปร่งใส		เพือ่สร้ำงควำมเช่ือมัน่	และควำมเป็นธรรม 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	และพร้อมที่จะทุ่มเทท�ำหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ควบคู่กับกำรดูแล

สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน

	 ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผมขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เชื่อมั่น

ให้ควำมไว้วำงใจเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	และขอขอบคุณลูกค้ำ	พันธมิตรทำงธุรกิจ	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่

มีส่วนสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทเป็นอย่ำงดี	และหวังอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

นำยพิชญ์	โพธำรำมิก
ประธำนกรรมกำร
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ในฐ�นะท่ีเป็นผู้นำ�ในธุรกิจส่ือ

และคว�มบันเทิงของประเทศ    

กลุ่มบริษัท โมโนกำ�ลังอยู่ระหว่�งข้ันตอน

ก�รข้�มผ่�น เพ่ือนำ�อุตส�หกรรมส่ือและ

คว�มบันเทิงของประเทศไทย ไปสู่ยุคท่ี 

ผู้บริโภคมีท�งเลือกท่ีจะอ่�น ฟัง และรับชม 

ข้อมูลคว�มบันเทิงท่ีมีคุณภ�พสูง  

ในทุกช่วงเวล�ท่ีต้องก�ร

เรียน	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

	 ปี	พ.ศ.	2556	ถอืเป็นปีทีส่�ำคญัยิง่ส�ำหรับกลุม่บริษทั	

โมโน	 เน่ืองจำกบริษัทได้เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย	์

เอ็ม	เอ	ไอ	และชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่	

เพ่ือประกอบกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในเดือน

ธันวำคม	2556	 นับเป็นอีกก้ำวหนึ่งที่ช่วยผลักดันกำรเข้ำถึง

สื่อดิจิตอลในประเทศให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกเพิ่มข้ึนในกำร

เข้ำถึงข้อมูลทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลำตำมต้องกำร	

 กำร เปลี่ ยน โฉมในอุตสำหกรรมด ้ ำนสื่ อ ใน 

ประเทศไทยส ่ วนห น่ึง เป ็นผลมำจำกกระแสหลักที ่

เกิด ข้ึนทั่ วโลก	 เมื่อ เทคโนโลยีได ้ รับกำรพัฒนำและ 

ผู ้บริโภคเรียนรู ้ที่จะใช ้บริกำรข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์ม 

ที่หลำกหลำย	 กำรใช้สื่อเดิมและสื่อสมัยใหม่เพื่อเข้ำถึง 

ผู้บริโภคมีควำมส�ำคัญเพิ่มมำกข้ึน	 นอกจำกน้ี	 โทรศัพท ์

มือถือยังได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถมำกข้ึนใน 

ร ำคำที่ ถู ก ล ง 	 มี ข ้ อมู ลมำกมำยตอบสนองควำม 

ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ผู ้ใช้บริกำร 
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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
สำมำรถเลือกซื้อข้อมูลแบบพรีเมี่ยม	 หรือเลือกที่จะเข้ำถึงข้อมูลฟรีที่ไม่มีโฆษณำผ่ำนช่องทำงที่แตกต่ำงกันไป	 
ควำมเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่ำวอำจเรียกได้ว่ำเป็นกำรหลอมรวมของสื่อดิจิตอล	 (Digital	Convergence)	 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้สื่อดิจิตอล	 (Digital	Disruption)	 อย่ำงไรก็ดี	 ผมขออธิบำยให้เข้ำใจง่ำยๆ		 
ว ่ำกำรเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีเป ็นผลจำกกำรที่ผู ้บริโภคมีทำงเลือกในกำรเข ้ำถึงข ้อมูลมำกข้ึนหรือ	C3	 is	 King	 
(Consumer’s	Choice	of	Content)

	 ผมขอยกตัวอย่ำงที่ผมเจอมำเองกับตัวที่ท�ำให้เห็นภำพอย่ำงชัดเจนมำกข้ึน...คนที่ผมรู้จักเป็นแฟนพันธุ์แท้
รำยกำรเดอะวอยส์	ไทยแลนด์	สุภำพสตรีท่ำนนี้เจำะจงเลือกที่จะทำนอำหำรเย็นกับเพื่อน	ที่ร้ำนอำหำรที่ก�ำลังเปิดรำยกำร 
เดอะวอยส์	หลงัรับประทำนอำหำรเสร็จและรำยกำรได้ออกอำกำศไปเพยีงคร่ึงทำง	เธอขับรถกลบับ้ำนอย่ำงรวดเร็ว	โดยรับชม 
รำยกำรต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์มอืถอื	แม้เธอเดนิทำงถงึบ้ำนในช่วงทีร่ำยกำรก�ำลงัจะจบ		แต่สภุำพสตรีท่ำนน้ีกย็งัรู้สกึพงึพอใจ	
เพรำะเธอสำมำรถรับชมรำยกำรได้แม้อยู่นอกบ้ำน	นอกจำกนี้	เธอสำมำรถชมรำยกำรย้อนหลังผ่ำนสมำร์ททีวีขนำด	55	นิ้ว	
ผ่ำนแอพพลิเคชั่นยูทูปได้อีกด้วย....		ผมมั่นใจว่ำมีผู้ชมจ�ำนวนมำกที่รับชมรำยกำรต่ำงๆ	ด้วยวิธีดังกล่ำว

	 ในฐำนะทีเ่ป็นผูน้�ำในธรุกจิสือ่และควำมบนัเทงิของประเทศ	กลุม่บริษทั	โมโนก�ำลงัอยูร่ะหว่ำงข้ันตอนกำรข้ำมผ่ำน	เพือ่ 
น�ำอตุสำหกรรมส่ือและควำมบนัเทงิของประเทศไทย	ไปสูย่คุทีผู่บ้ริโภคมทีำงเลอืกทีจ่ะอ่ำน	ฟัง	และรับชมข้อมลูควำมบนัเทงิ 
ที่มีคุณภำพสูงในทุกช่วงเวลำที่ต้องกำร	หลังจำกบริกำรผ่ำน	Doonung.com	ได้เปิดตัวในปี	2554	และประสบควำมส�ำเร็จ 
ไปได้ด้วยดี	 ปัจจุบันบริษัทได้รวบรวมภำพยนตร์และซีรีย์คุณภำพไว้มำกกว่ำ	5,000	 ช่ัวโมง	 ให้บริกำรผ่ำนแอพลิเคชั่น 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมำร์ท	ทีวี		ส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้บริกำรของค่ำยโมโน	มิวสิค	ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มำกกว่ำ	500,000	คน	
ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและควำมเคลื่อนไหวของศิลปินที่ช่ืนชอบผ่ำนบริกำร	SMS	 IVR	*3366	 โมบำย 
เว็บไซต์และผ่ำนช่องยูทูปของค่ำยโมโน	มิวสิค		โดยในปี	2556	กลุ่มบริษัท	ได้เสนอบริกำร	mbookstore.com	ซึ่งจะท�ำให้
ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลำกหลำยประเภทผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปแล็ต	ระหว่ำงช่วงทดลองเปิดใช้
บริกำรในปัจจบุนั	มหีนังสอืเตรียมไว้ให้บริกำรกว่ำ	2,000	เล่ม	ซึง่ประกอบด้วย	นิตยสำร	นวนิยำย	และหนังสอืเพือ่กำรศกึษำ 
จำกส�ำนักพิมพ์ต่ำงๆ	

	 นอกจำกน้ี	mthai.com	 ก�ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก	 ด้วยจ�ำนวนผู้เยี่ยมชมมำกกว่ำหน่ึงล้ำนคนต่อวัน	 
โดยผู ้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใช้	 mthai.com	 ผ่ำนทำงแอพลิเคช่ันของ	 iOS	 และ	Andriod	 รวมถึงสมำร์ททีวี	 
จำกประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำในกำรผลติข้อมลูคณุภำพ	ผ่ำนแพลตฟอร์มหลำกหลำย	ทำงกลุม่บริษทั		จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำจะเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนวงกำรฟรีทีวีของประเทศที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในปี	2557	นี้อย่ำงแน่นอน

	 ด้วยควำมเช่ือที่ว่ำ	 คอนเทนท์ที่ดีมีอยู่ทั่วไป	 ทำงกลุ่มบริษัท	 โมโนได้พยำยำมที่จะสร้ำงทีมผู้เช่ียวชำญและ 
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรผลิตผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เพื่อกำรสร้ำงสรรค์และรวบรวมข้อมูลคุณภำพ	 ที่น�ำมำ 
ซึ่งสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มบริษัทผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ	โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก

	 นอกจำกน้ี	ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีกำรบริหำรงำนทีโ่ปร่งใส		ควบคูไ่ปกับกำรเตบิโตทำงธุรกิจในระยะยำว	 

บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	 ในนำม	 “โครงกำรคลิกดี	 ท�ำดี”	 ผ่ำน	 เว็บไซต์	

www.mthai.com/clickdeetumdee	 อย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมุ่งหวังว่ำจะเป็นช่องทำงหน่ึงที่สร้ำงจิตส�ำนึกให้กับเยำวชนและ

ประชำชนทั่วไป	ให้มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืนสืบไป		

นำย	ซัง	โด	ลี

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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2556 2555 2554

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 3,356.11 714.07 560.98

หนี้สินรวม 263.18 257.83 297.68

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,092.93 456.24 263.30

งบกำาไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,407.38 1,538.21 1,290.49

รายได้รวม 1,497.96 1,561.87 1,320.14

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 542.76 673.43 595.41

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 501.12 607.60 405.17

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.58 0.41

จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (ล้านหุ้น) 1,297.30 1,049.13 1,000.00

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 59.77 63.69 63.73

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 32.13 42.24 43.84

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 33.45 38.88 37.82

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 28.24 168.80 223.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.62 95.26 93.99

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.57 1.13

การจ่ายปันผล

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 1,400.00 1,155.00 10.00

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 10.00

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.431 0.544 40.25

  ปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) 0.327 0.404 39.00

  ปันผลประจำาปีต่อหุ้น (บาท) 0.104 0.140 1.25

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 102.13 97.01 100.30

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำาไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ 

3 ปีท่ีผ่านมา ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	 	 	    : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์      : MONO

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 	 : 6 มิถุน�ยน 2556

เลขทะเบียนบริษัท     : 0107555000040

ที่ตั้งสำานักงาน      :  200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ ชั้น 16 

       หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด อำ�เภอป�กเกร็ด 

       จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเภทธุรกิจ      :  ธุรกิจสื่อและก�รให้บริก�รข้อมูล  (Media and Content Business)

       และธุรกิจก�รให้บริก�รด้�นบันเทิง (Entertainment Business)

เว็บไซต์      :  www.mono.co.th

โทรศัพท์       :  (66) 2502 0700

โทรสาร       :   (66) 2100 8148

จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้  :  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 140,000,000 บ�ท

แล้วทั้งหมดของบริษัท           แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญ 1,400,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ      : 0.10 บ�ท
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด/เงินลงทุน	

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

1.		ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	(Media	and	Content	Business)	

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำ�กัด  
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ 
ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตำ�บลป�กเกร็ด อำ�เภอป�กเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 1,320,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อทีวี 3,200,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน บรอดค�ซท์ จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อทีวี 1,250,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จำ�กัด 
ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทีวี จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด  
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ปัจจุบันยังมิได้
ประกอบธุรกิจ

1,250,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จำ�กัด 
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน ทร�เวล จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ 
ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตำ�บลป�กเกร็ด อำ�เภอป�กเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อ
อินเทอร์เน็ต

4,000,000 หุ้น 100%

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด/เงินลงทุน	

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสนับสนุนด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ

80,000 หุ้น 100%

PT. Mono Technology Indonesia
307 3rd Floor, Menara Thamrin 
J1.M.H. Thamrin Kav3, Jakarta,
Indonesia
โทรศัพท์ (62) 021 2303108-9

ธุรกิจบริก�รเสริม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ประเทศอินโดนีเซีย)

10,000 หุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด 
(มห�ชน) 
ถือหุ้น 99%  

 
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จำ�กัด 

ถือหุ้น 1% 

Mono Technology Korea Corporation
100-6 Samsung-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea
โทรศัพท์ (82) 02 516 7779
 

ธุรกิจบริก�รเสริม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ประเทศเก�หลี)

122,000 หุ้น 100%

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.
F1512D, 15th Floor, Charmvit Tower,117 
Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, 
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ (84) 3 5553885
โทรส�ร  (84) 3 5553884

ธุรกิจบริก�รเสริม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ประเทศเวียดน�ม)

เงินลงทุนจำ�นวน  
100,000 ดอลล�ร์สหรัฐ  
หรือ 3,300,000 บ�ท

100%

Mono Technology Hong Kong Limited
401 Jardine House, 
1 Connaught Place, 
Central, Hong Kong

ลงทุนใน
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

10,000 หุ้น 100%
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด/เงินลงทุน	

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

2.		ธุรกิจให้บริการด้านบันเทิง	(Entertainment	Business)

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจเพลง 580,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน ฟิล์ม จำ�กัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ท�วเวอร์ 
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรส�ร  (66) 2100 8148

ธุรกิจภ�พยนตร์ 460,000 หุ้น บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จำ�กัด 
ถือหุ้น 100%

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 	 	 :	 บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

      62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

      ชั้น 7 ถนนรัชด�ภิเษก  เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

      โทรศัพท์ (66) 0  2229-2800, (66) 0  2229-2888

      โทรส�ร  (66) 0  2359-1259		

ผู้สอบบัญชี     : บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด  

      193/136-137 อ�ค�รเลครัชด� ชั้น 33  

      ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย 

      เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

      โทรศัพท์ (66) 0  2264-0777, (66) 0  2661-9190

      โทรส�ร  (66) 0  2264-0789-90 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย    : บริษัท เสรี ม�นพ แอนด์ ดอล์ย จำ�กัด 

      21 ซอยอำ�นวยวัฒน์ ถนนสุทธิส�รวินิจฉัย แขวงส�มเสนนอก 

      เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310  

      โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036  

      โทรส�ร  (66) 0 2693-4189
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นายพิชญ์ โพธารามิก      อายุ 41 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  

London School of Economics & Political Science, UK

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)       71.87

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - 2553  กรรมการ และประธานกรรมการ 
    บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีทีแอนด์ที

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์ 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม 

นายโสรัชย์ อัศวะประภา     อายุ 48 ปี
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ   

Alliant International University, San Diego, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)       2.32

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
    และพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
    บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - ส.ค. 2556 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2552  - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2550  - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาซาว่า
2550  - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนาฟ้าไทย
2550  - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ.วี.พี.ออโต้ลีส
2548  - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร์ เรนท์ทัล
2547  - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท

คณะกรรมการบริษัท

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับรวมจ�านวนหุ้น
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายนวมินทร์ ประสพเนตร    อายุ 41 ปี
ผู้ช่วยประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

Bentley College, Massachusetts, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)       0.71

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
    และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. โมโน เทคโนโลยี
 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
    บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้ 

นายซัง โด ลี     อายุ 38 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ 
    Yonsei University, Seoul, Korea
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)       0.61

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
    บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับรวมจ�านวนหุ้น
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายศิริ เหลืองสวัสดิ์    อายุ 58 ปี
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�าโรง
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)       0.29

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - 2551  บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์    อายุ 45 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)        0.39

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
    และบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - 2551  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับรวมจ�านวนหุ้น
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต    อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
•  ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
•  วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
•  วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)   

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
•  กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•  หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 
  รุ่น 1/2554
- หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and 
  Risk Management รุ่น 2/2551
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report  รุ่น 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)          -

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ 
    สรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
    บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
    บรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 
2542 - 2552  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ปัจจุบัน   กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน   วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน 
    และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับรวมจ�านวนหุ้น
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายปรีชา ลีละศิธร    อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program 
  รุ่น 101/2556
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)        -

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ  
    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 
2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาย แอล เอ็น
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล     อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program 
   รุ่น 101/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)        -

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
    บจก. ข้าวสารทรัพย์สิน ดีเวลลอปเม้นท์ 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นินจา เอนเทอเทนเม้นท์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์ 
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเต็ก

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับรวมจ�านวนหุ้น
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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 คณะผู้บริหาร

นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต  

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 3

นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจโมบาย 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง2
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นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

4

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารความเส่ียง7

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

5
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

TT
TB
B

TT
TI

JIN
ET

JA
ST
EL

AC
U

PA TO
YO

TA
 P
S

G
S

M
S

1.   นายพิชญ์ โพธารามิก / / / / / /

2.   นายโสรัชย์ อัศวะประภา /,//

3.   นายนวมินทร์ ประสพเนตร /

4.   นายซัง โด ลี

5    นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

6.   นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

7.   นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8.   นายปรีชา ลีละศิธร

9.   นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล /,///

10. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

11. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

12. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

หมายเหตุ :   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร

1. TTTBB     =  บมจ.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ 
2.  TTTI     =  บจก.ทรปิเปิลที อนิเทอร์เน็ต 
3.  JINET     =  บจก. จสัมิน อนิเตอร์เน็ต
4. JASTEL    =  บจก. จสัเทล เน็ทเวิร์ค 
5. ACU     =  บจก.อควิเมนท์   
6.  PA       =  บจก.พรเีมียม แอสเซท 

7. TOYOTA PS    =  บจก. โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์ 
8.  GS           =  บจก. กรนีสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์
9. MS          =  บจก.มเีดยี เชคเกอร์ 
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รายชื่อ
บริษัทย่อย 1

MONO GEN MONO INFO

1.   นายพิชญ์ โพธารามิก / /

2.   นายโสรัชย์ อัศวะประภา /,// /,//

3.   นายนวมินทร์ ประสพเนตร /,//,/// /,//

4.   นายซัง โด ลี /,// /,//

5    นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ /,// /

6.   นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ // //

7.   นายจิรประวัติ บุณยะเสน //

8.   นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ //

9. นายจิรัญ รัตนวิริยะชัย //

10. นายภูวพิตร  ศุภมิตร์โชติมา //

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

หมายเหตุ :  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร
1บริษทัย่อย หมายถงึบริษัทย่อยทีม่นัียส�าคญั เช่นมรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทนุรวมของปี 2556 
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นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) ก่อต้ังข้ึนเมื่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 ล้านบาท  

โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เพื่อด�าเนินธุรกิจสื่อและการให้บริการ

ข้อมูล (Media and Content Business) ในช่วงแรก บริษัทเร่ิมให้

บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภายใต้เว็บไซต์ www.monozone.com   

ซึ่งเป็นแหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และสร้างสรรค์เว็บไซต์

วาไรตี้ www.yenta4.com ซึ่งเป็นชุมชนส�าหรับวัยรุ ่น รวมถึง  

www.mthai.com ซึ่งขณะนั้นเป็นเว็บท่าขนาดใหญ่ (Portal Website)  

จนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและกลายเป็นเว็บคอมมูนิตี้ช้ันน�า  

ทีม่เีน้ือหาสาระมากมาย และเป็นแหล่งรวมวดีโีอขนาดใหญ่ซึง่มจี�านวน

ผู้เข้าเยี่ยมชมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

 นอกจากน้ี บริษัทเร่ิมด�าเนินธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ โดยร่วมธุรกิจกับผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  

Operator) รายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งเริ่มการให้บริการ Interactive 

SMS on TV ซ่ึงผู้ชมทางบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS  

โดยมีการประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ Real Time  

ซึ่งเร่ิมให้บริการกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นรายแรก  

และเป็นต้นแบบที่รายการโทรทัศน์ต่างๆ น�าไปใช้อย่างแพร่หลาย 

ในปัจจุบัน

 ต่อมาบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ และขยายการให้

บริการไปในสื่ออื่นๆเพิ่มเติม รวมทั้งด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้าน

บันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งท�าให้ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและ 

ส่งเสริมกันแบบครบวงจร อนัประกอบด้วย ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ ธรุกจิสือ่ทวีี  

ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์

 ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 และเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์ mai ในวันที่  6 มิถุนายน 2556 ด ้วย 

ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น  

12 บริษทั แบ่งการประกอบธุรกจิออกเป็น 2 สายธรุกจิหลกั ประกอบด้วย
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1.	ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	(Media	and	Content	Business)
•	 กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ประกอบธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระบันเทิง 

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ รูปแบบนอนวอยซ์ (Non-Voice) เช่น  Short Message  

Service (SMS) บริการ Interactive Voice Response (IVR) ผ่านหมายเลข 1900-108-XXX และ *336  

รูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet)   และ รูปแบบแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) 

ส�าหรับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน  ซึ่งปัจจุบันให้บริการทั้งในและต่างประเทศ 

•	 กลุม่ธรุกจิสื่ออนิเทอร์เนต็ ประกอบธุรกจิการให้บริการข้อมลู สาระความบนัเทงิทางอนิเทอร์เน็ตผ่านเวบ็ไซต์ 

ที่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มวัยรุ่นวัยท�างาน เช่น www.mthai.com, www.yenta4.com และประกอบธุรกิจ

ให้บริการจองที่พักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.hotelthailand.com, www.hotelsthailand.com,  

www.passionasia.com และ www.monoplanet.com 

•	 กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายนิตยสารบันเทิง ได้แก่ กอซซิปสตาร์ (Gossip Star), แคนดี้  

(Candy), อะลัวร์ (A’Lure) และ รัช (Rush) และนิตยสารกีฬาฟุตบอลที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ  

อันได้แก่ อินไซด์ ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition) และลิเวอร์พูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย   

(LIVERPOOL FC Thai Edition)  รวมทั้งเรื่องสั้นละครทีวี  พ็อคเก็ตบุ๊คพยากรณ์ดวงชะตา และพ็อคเก็ตบุ๊ค

เฉพาะกิจต่างๆ และพัฒนาต่อในรูปแบบ E-Book โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ Mbookstore.com ที่เป็น 

Online Digital Book Store

•	 กลุ่มธุรกิจสื่อทีว ีเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง แพร่ภาพออกอากาศผ่าน ระบบ 

ทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนาม Zaa Network  

ออกอากาศผ่านช่องทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band ได้แก่ จานด�า Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI 

และ Thaisat และระบบ KU-Band ได้แก่ จานเหลือง DTV และ PSI OK รวมถึงจานรับสัญญาณของ CTH 

เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กล่อง IPTV ของ 3BB TOT และ Vooz

2.	ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	(Entertainment	Business)
•	 กลุ่มธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโนมิวสิค 

เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล เช่น ดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ คลิป รวมทั้งจ�าหน่ายซีดี วีซีดี ดีวีดี  

และอัลบั้มภาพของศิลปิน

•	 กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์  ประกอบธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจร  ซึ่งผลิตภาพยนตร์คุณภาพโดยค่ายโมโน พิคเจอร์ 

น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์ ผลิตและจัดจ�าหน่ายในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี โดยบริษัทยังขายลิขสิทธิ์ให้สายหนัง

ต่างจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขายสิทธ์ิให้กับต่างประเทศ นอกจากน้ี โมโน พิคเจอร์  

ยังจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาให้บริการในรูปแบบดิจิตอลแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์  

www.doonung.com อีกด้วย
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 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี	2556
 

 • เดือนมกราคม 2556 เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ประกาศความพร้อมในการให้บริการโฆษณาบนวีดีโอแบบ  

  Interaction ด้วยเทคโนโลยี VAST1 และ VPAID1 เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย ท�าให้โฆษณาสามารถ 

  ตอบสนองลูกเล่น และการน�าเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติมากกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นการรับชมโฆษณาที่แปลกใหม่

 •  วันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

  ส�าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ในนามช่องรายการซ่าส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) จากคณะกรรมการกิจการ 

  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 •  เดือนมีนาคม - เมษายน 2556 ค่ายโมโนมิวสิค เปิดตัวเพลงซิงเกิ้ลแรก Make You Dance ของศิลปินบอยแบนด์  

  น้องใหม่ Evo Nine และเพลง Cliche ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป Candy Mafia เพื่อรุกตลาดต่างประเทศและเตรียม 

  พร้อมเข้าสู่ AEC โดยใช้ทีม Production House อันดับหนึ่งของเกาหลี ZanyBros เป็นผู้จัดท�ามิวสิควีดีโอ ซึ่งมี 

  เน้ือร้องเป็นภาษาอังกฤษ และจัดท�าซับไตเติ้ลอีก 7 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน  

  ญี่ปุ่น และเกาหลี

 • เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทเข้าท�าสัญญาการเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดระดับภูมิภาคในการให้บริการข้อมูล 

  คอนเทนท์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Regional Marketing Partnership Mobile Agreement) กับสโมสรลิเวอร์พูล  

  โดยเป็นคู ่ค้าแต่เพียงผู ้เดียวที่ถือสิทธ์ิเน้ือหาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมต้ังแต่เดือน 

  พฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลชื่อดังของโลก รวมถึงบริษัทจัด 

  กิจกรรมทางการตลาดพิเศษ“Win a Trip to Anfield” โดยมีรางวัลสูงสุด ทริปท่องเที่ยวอังกฤษ พร้อมชมการแข่งขัน 

  ลิเวอร์พูล - ฟูแล่ม เป็นเวลา 7 วัน 5 คืน

 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ก่อตั้งบริษัท  Mono Technology Vietnam Company Limited (Mono Vietnam) 

  ในประเทศเวียดนาม เพื่อด�าเนินธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 •  วันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) และเร่ิมการซื้อขายหลักทรัพย์ 

  เป็นวันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “MONO”

 •  เดือนมิถุนายน 2556 เปิดตัวนิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่น�าเสนอ 

  ความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน 
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	 •	 เดือนกรกฎาคม	2556	 	Mono	Gen	 ได้ด�าเนินการซื้อธุรกิจการผลิตและจัดจ�าหน่ายนิตยสารรัช	 (RUSH)	 

	 	 รวมถึงซื้อสิทธิการผลิตหนังสือ	 นิตยสารอินไซด์	 ยูไนเต็ด	 ฉบับภาษาไทย	 (Inside	United	 Thai	 Edition)	 

	 	 นิตยสารลิเวอร์พูล	 เอฟซี	 ฉบับภาษาไทย	(LIVERPOOL	FC	Thai	Edition)	 จากบริษัท	 พลัส	 วัน	 มีเดีย	 จ�ากัด	 

	 	 เพื่อมาเสริมธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

 •	 วันที่	9	 กันยายน	2556	 ก่อต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่	2	 บริษัท	 คือ	 บริษัท	 โมโน	 ทีวี	 จ�ากัด	(Mono	TV)	 และ 

	 	 บริษัท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากัด	(Mono	Broadcast)	โดยบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็น 

	 	 บริษัทย่อย	ในสัดส่วนร้อยละ	100	เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 •	 วนัที	่9	ตลุาคม	2556	ก่อตัง้บริษัท	Mono	Technology	Hong	Kong	Limited	(Mono		Hong		Kong)	ในเขตบริหารพเิศษ 

	 	 ฮ่องกง	 เพื่อลงทุนด�าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้ม 

	 	 ด้านเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุน	ทั้งด้วยจ�านวนประชากร	 และการเปิดประเทศมากขึ้น	 ถือเป็นตลาดใหญ่ที่ส�าคัญ 

	 	 อีกแห่งหนึ่ง	ที่ท�าให้บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต	 

	 	 ธุรกิจเพลง	และธุรกิจภาพยนตร์

	 •	 เดือนธันวาคม	2556	บริษัทร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์		SBS	ประเทศเกาหลี	เพื่อน�าละครซีรีย์ทางโทรทัศน์จากเกาหลี 

	 	 มาเผยแพร่ทางการค้า	 ผ่านบริการ	Doonung.com	 และ	MThai.com	 นับเป็นความร่วมมือเผยแพร่เน้ือหา 

	 	 ประเภทบันเทิงรูปแบบนี้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก

	 •	 เดือนธันวาคม	2556	บริษัทย่อย	2	บริษัทเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 

	 	 ในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 คือ	 บริษัท	 โมโน	 เจนเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 (Mono	Gen)	 

	 	 ได้ยื่นขอใบอนุญาตฯ	ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	และบริษัท		โมโน		บรอดคาซท์		จ�ากัด		(Mono	Broadcast)	 

	 	 ได้ยื่นขอใบอนุญาตฯ	 ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกต	ิ(SD)	 และชนะการประมูล	 ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ 

	 	 ความคมชัดปกติ	(SD)

1
VAST	(Video	Ad	Serving	Template)	และ	VPAID	(	Video	Player	-	Ad	Interface	Definition)	เป็นภาษาหรือรปูแบบทีใ่ช้ในโปรแกรมการท�างานของโฆษณา

ประเภทวีดีโอ	ซึ่งก�าหนดโดย	IAB	(องค์กรที่ก�าหนดมาตรฐานโฆษณาออนไลน์)	เพื่อให้โฆษณาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลูกเล่นได้	อาทิ	เปลี่ยนภาพ	 

เปลี่ยนสี	ท�าให้เกิดความน่าสนใจในการรับชม
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  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12  บริษัท แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สาย

ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการให้บริการด้าน

บันเทิง (Entertainment Business)  โดยมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น ดังน้ี
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 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของ
บริษัทย่อย

1.บรษิทั	โมโน	เจนเนอเรชัน่	จ�ากดั	หรือ Mono Gen 

จดัตัง้ ข้ึนวนัที ่13 พฤศจกิายน  2540 ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน 

และเรียกช�าระแล้ว 132 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต  

สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาด้านบันเทิง ได้แก่ นิตยสารกอซซิป

สตาร์ นิตยสารแคนดี ้นิตยสารอะลวัร์ นิตยสารรัช นิตยสาร 

อินไซด์ ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย และนิตยสารลิเวอร์พูล 

เอฟซี ฉบับภาษาไทย เร่ืองสั้นละครโทรทัศน์ที่อยู ่ใน 

กระแสนิยม  พอ็คเก็ตบุค๊ หนังสอืพยากรณ์ดวงชะตา และ

พ็อคเก็ตบุ๊คเฉพาะกิจ

ช่องทางจ�าหน่ายมทีัง้ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหนังสอืรายใหญ่ 

และส่งตรงให้แก่ผู ้บอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งสามารถ 

รับสมัครสมาชิกทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และ E-Book  

ผ่านเว็บไซต์ Mbookstore.com ซึ่งเป็น Online Digital  

Book Store ส�าหรับการขายโฆษณาหน้าสิ่งพิมพ์ มีทั้ง

การขายตรงให้แก่เจ้าของสินค้า และขายผ่านบริษัท 

โฆษณา นอกจากน้ี  Mono Gen ยังมีส่วนแบ่งรายได้

จากการขายเน้ือหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพท ์

เคลื่อนที่  และสื่ออินเทอร ์ เน็ตบนเว็บไซต ์ เอ็มไทย 

ดอทคอม

2.บริษัท	โมโน	ทราเวล	จ�ากัด  หรือ  Mono Travel  

จดัตัง้ขึน้วันที ่ 20 มถินุายน  2543 ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน 

และเรียกช�าระแล ้ว 20 ล ้านบาท ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการจองที่พักแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ 

www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com  

www.passionasia.com และ www.monoplanet.com 
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3.		 บริษัท	โมโน	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด หรือ Mono Ent จัดตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบันมีทุน 

  จดทะเบยีนและเรียกช�าระแล้ว 58 ล้านบาท ประกอบธรุกจิผลติและสร้างสรรค์สาระบนัเทงิทีเ่กีย่วกบัศลิปินและเพลง 

  ของค่ายโมโน มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปินและดนตรีเพื่อเอาใจกลุ่มผู้ฟัง ทุกเพศทุกวัย ทั้งบอยแบนด์ และเกิร์ลกรุ๊ป  

  เน้นแนวดนตรีป๊อปและแนวเพลงฟังสบาย (Easy Listening) ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดี 

4.		 บริษัท	 โมโน	ฟิล์ม	จ�ากัด หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ 

  เรียกช�าระแล้ว 46 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์คุณภาพ 

  ในนามค่ายโมโน พคิเจอร์ น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์  ผลติวีซดี ีดวีีดเีพือ่จ�าหน่าย  ขายลขิสทิธิใ์ห้สายหนังต่างจงัหวดั 

  เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขายสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ทั้งไทยและ 

  ต่างประเทศมาให้บริการ ในรูปแบบดิจิตอลแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ www.doonung.com 

5.		 บริษัท	 โมโน	 โปรดักชั่น	 จ�ากัด หรือ Mono Production จัดตั้งข้ึนวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันมีทุน 

  จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 320 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง 

  เพือ่แพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบทวีีดจิติอล ทวีดีาวเทยีม เคเบลิทวี ีสมาร์ทโฟน และอนิเทอร์เน็ต ตลอด 24 ช่ัวโมง  

  ในนาม Zaa Network  Mono Production มีรายได้หลักจากการจ�าหน่ายโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนรายการ  

  หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยอัตราค่าโฆษณาข้ึนอยู่กับความนิยมของรายการและช่วงเวลาออกอากาศ  

  รวมทั้งมีส่วนแบ่งรายได้จากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

6.		 PT.	 Mono	 Technology	 Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งข้ึนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 

   ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 1,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 3.20 ล้านบาท มุ ่งเน้น 

  ธุรกิจให้บริการส่งข ้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS เป็นหลัก โดยปรับปรุงเน้ือหาเดิมที่ใช ้ 

  ในประเทศไทยให้เข้ากับความนิยมของกลุ่มลูกค้าและให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย

 7.	 บริษัท	 โมโน	 อินโฟ	ซิสเต็มส์	 จ�ากัด หรือ Mono Info จัดต้ังข้ึนวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปัจจุบันม ี

  ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 8 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

  (Software)  โดยเป็นผูผ้ลติ และพฒันาโปรแกรมต่างๆ รวมทัง้การดแูล รักษาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 

  กับการให้บริการของบริษัท นอกจากนี้ มีส่วนงานพัฒนาเกมโปรแกรม (Application) เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริม 

  บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท 

8.		 Mono	Technology	Korea	Corporation หรือ Mono Korea จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2554 ปัจจุบัน 

  มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 610 ล้านวอน หรือประมาณ 18.5 ล้านบาท เน้นธุรกิจหลักทางด้าน 

  ให้บริการส่งข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยประเทศเกาหลีจัดเป็นประเทศผู ้น�าทางด้านระบบเทคโนโลย ี

  อินเทอร์เน็ต และมีสัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และมีแนวโน้ม 

  การใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบสมาร์ทโฟนเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการดาวน์โหลด Mobile Application 

   โดยมีระบบร้านค้าออนไลน์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในนาม T-Store ซึ่งบริษัทวางแผนพัฒนา แอพพลิเคชั่นเพื่อน�าไป 

  จ�าหน่ายในประเทศเกาหลี อีกทั้งจะสามารถต่อยอดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Mobile Application  

  ในประเทศไทยได้อีกด้วย 
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9.		 Mono	Technology	Vietnam	Company	Limited หรอื Mono Vietnam จดัต้ังข้ึนวนัที ่20 พฤษภาคม  

  2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช�าระแล้ว 2,082.80 ล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 3 ล้านบาท  

  เน้นธุรกิจหลักทางด้านให้บริการส่งข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีจ�านวน 

  ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกว่า 100% เมื่อเทียบกับประชากร ท�าให้มีความต้องการบริโภคคอนเทนท์เพิ่มข้ึน 

  อย่างต่อเนื่อง  

10.	 บริษัท	 โมโน	 บรอดคาซท์	 จ�ากัด หรือ Mono Broadcast จัดตั้งข้ึนวันที่ 9 กันยายน 2556 ปัจจุบัน 

  มีทุนจดทะเบียน 50 ล ้านบาท มีทุนเ รียกช�าระแล ้ว 12.50 ล ้านบาท ถือหุ ้นทั้ งหมดโดย Mono  

  Production โดย Mono Broadcast ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

  ในระบบทีวีดิจิตอล

11.	 บริษัท	โมโน	ทีวี	จ�ากัด หรือ Mono TV จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  

  และทนุทีเ่รียกช�าระแล้ว 12.50 ล้านบาท ถอืหุน้ทัง้หมดโดย Mono Production  โดย  Mono TV ด�าเนนิธุรกจิเกีย่วกบั 

  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ปัจจุบันยังไม่เปิดด�าเนินการ

12.	 Mono	Technology	Hong	Kong	Limited หรือ Mono Hong Kong จดัตัง้ข้ึนวนัที ่9 ตลุาคม 2556 ปัจจบุนั 

  มทีนุจดทะเบยีน  25 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 100  ล้านบาท และทนุทีเ่รียกช�าระแล้ว 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง  

  หรือประมาณ 40,000 บาท เน้นธุรกิจหลักทางด้านให้บริการส่งข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต  

  ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
ดำาเนินการ 

โดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

1. กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบน  

   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

บริษัท 
Mono Indo
Mono Korea
Mono Info

-
100
100
100

955.44 72.37 1,175.26 75.25 919.92 61.41

2. กลุ่มธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ต 2/  บริษัท 
Mono Travel

-
100

129.68 9.82  153.68 9.84 217.75 14.54

3. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 2/ Mono Gen 100 126.83 9.61 109.06 6.98 129.44 8.64

4. กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี 2/ Mono 
Production

100 22.72 1.72 22.35 1.43 41.12 2.75

2. ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

1, กลุ่มธุรกิจเพลง 2/ Mono Ent 100 45.66 3.46 64.90 4.16 53.09 3.54

2. กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 2/ Mono Film 1/ 100 10.16 0.77 12.96 0.83 46.06 3.07

รายได้จากการขาย

และให้บริการรวม
1,290.49 97.75 1,538.21 98.49 1,407.38 93.95

รายได้อื่น 29.65 2.25 23.66 1.51 90.58 6.05

รายได้รวม 1,320.14 100.00 1,561.87 100.00 1,497.96 100.00

หมายเหตุ :  1/ บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100

  2/ รวมรายได้จากการนำาเนื้อหา (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล 

(Media and Content Business)

 ปัจจบุนัประเทศไทยมจีำานวนเลขหมายการใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีร่วม 89.16 ล้านเลขหมาย (ข้อมลู ณ สิน้ไตรมาส  2  

ปี 2556) และมีอัตราส่วนจำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม (Penetration rate) เท่ากับร้อยละ 134  

ซึ่งมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย บริการเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Non-Voice) จากเอกสาร 

ประกอบงานแถลงข่าวผลการสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทยประจำาปี  

2555, 2556 และประมาณการปี 2557 โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2555 - 2556  

ตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นทีม่มีลูค่าตลาดรวม 175,626 ล้านบาท  และ 188,333 ล้านบาท ตามลำาดบั คดิเป็นอตัราเพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 7.2  ทัง้น้ีการเติบโตของตลาดเป็นผลมาจากแรงขับเคลือ่นของการให้บริการข้อมลูเป็นหลกั แต่มลูค่าหลกัของตลาดรวม 

ยังคงเป็นรายได้หลักจากการให้บริการเสียง ทั้งน้ี ในปี 2557 มีการคาดการณ์ว่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

จะมีมูลค่า 205,844 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 9.3 จากปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของตลาดบริการข้อมูล  

(Non-Voice) ที่เติบโตถึงร้อยละ 35.2

 ตลาดบริการข้อมลู มสีภาพการแข่งขันระดบัปานกลาง โดยมผีูใ้ห้บริการคอนเทนท์ขนาดเลก็จำานวนมาก แต่จำานวน  

ผู้ให้บริการคอนเทนท์ขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง และเป็นผู้นำาตลาด มีเพียงไม่กี่ราย โดยบริษัทถือเป็นหน่ึงใน 

ผูใ้ห้บริการคอนเทนท์ขนาดใหญ่ (Content Provider) ทีผ่ลติสาระบนัเทงิในรูปแบบต่างๆ มรีะบบเช่ือมต่อให้บริการครบวงจร 

กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก 3 รายคือ เอไอเอส ดีแทคและทรูมูฟ ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมเลขหมาย 

กว่าร้อยละ 92.9 ของจำานวนเลขหมายทั้งหมด 

OTHERS 7.1%

TRUE 24.7%

AIS 37.7%

บริการเสียง บริการข้อมูล มูลค่าตลาดรวม

จำานวน (ล้านบาท)

ประเภทตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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   ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2555 – 2556 และประมาณการปี 2557

DTAC 30.5%

ที่มา : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมไตรมาสที่ 2 ปี 2556
         ส�านักงาน กสทช.

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
         ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

   2551          2552           2553          2554           2555           2556 2552           2553          2554           2555           2556

จำานวน (ล้านราย) จำานวน (ล้านบาท)
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+26.6%

+12.0%

+62.1%

+21.9%

+53.1%

+22.1%

+19.3%

+13.9%

+13.2%

  กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์เเละสื่อทีวี

 กลุ่มธรุกจิส่ืออนิเทอร์เนต็ - ในช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู (Broadband  
Internet) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำาให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัวมาโดยตลอด ณ ประมาณการไตรมาส 4  

ปี 2556 ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำานวน 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีจำานวน 4.9 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 ต่อจำานวนประชากร 100 คน 

เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2552 - 2556 ประมาณร้อยละ 15 - 20 ต่อปี

 นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของตลาดบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  

โดยเฉพาะภายหลังการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz. ทำาให้เกิดการพัฒนาบริการเสริมด้านข้อมูลไม่ว่าจะเป็น

บริการบันเทิงออนไลน์แบบต่างๆ ที่ผู้บริโภคเลือกได้โดยอิสระ ทำาให้เกิดโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ให้บริการคอนเทนท์ 

บนช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม   

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในปี 2552 – 2556จำานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในปี 2551 - 2556 (Broadband Internet) 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 ในปีท่ีผ่านมาอัตราการเติบโตของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภทเติบโตเพียงร้อยละ 1 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมือง ในขณะที่สื่อใหม่ (New Media) ซึ่งเป็นสื่อเฉพาะเจาะจง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาอินเทอร์เน็ต กลับมีการเติบโตที่เพิ่มข้ึน  

โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มสื่อโฆษณาทุกประเภท สาเหตุหลักมาจากอุตสาหกรรมโฆษณามีการ

เปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณาเลือกที่จะจัดสรรงบโฆษณาบนสื่อแนวใหม่มากขึ้น เน่ืองจากครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

โดยเฉพาะธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางและวัดผลได้ ประกอบกับ 

แรงผลกัดนัจากการขยายตัวของบริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ทีต่่างๆ  ทัว่ประเทศ ส่งผลให้มปีริมาณผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ต

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว ทำาให้เว็บไซต์ Mthai.com ของบริษัท ได้รับความนิยม 

และติดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู ้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ1 อีกทั้งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจ 

จากผู้ลงโฆษณาอันดับต้นๆ 

( 1จากสถิติของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำากัด) 

259 470 877290 573
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 กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ - ณ สิ้นปี 2556 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารลดลงประมาณร้อยละ 1.38  

จากปี 2555  เน่ืองจากเปลี่ยนไปใช้สื่อโฆษณาอื่นๆ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต  

หรือโซเชียลมเีดยีมากข้ึน สำาหรับการแข่งขันในตลาดนิตยสารคาดว่าจะยงัมกีารแข่งขันสงู ทัง้ในด้านรูปแบบและเน้ือหาของ

นิตยสาร ดงัน้ันในอนาคตผูป้ระกอบการนิตยสารต่างๆ จงึจำาเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค

 กลุ่มธรุกจิส่ือทวีี - จากการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์  

พ.ศ. 2551 ซึ่งกำาหนดให้การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้  

โดยกำาหนดระยะเวลาสงูสดุในการโฆษณาไม่เกนิ 6 นาทต่ีอชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไม่เกนิ  

5 นาทีต่อช่ัวโมงทำาให้ธุรกิจดาวเทียมได้รับความสนใจจากตัวแทนโฆษณามากข้ึน ประกอบกับตลาดจานดาวเทียม  

ได้รับความนิยมเพิม่ข้ึนอนัเนือ่งจากค่าใช้จ่ายตำา่ ขัน้ตอนการติดตัง้ไม่ยุง่ยาก และมคีวามคมชดักว่าติดตัง้เสาอากาศ ส่งผลให้ 

ครัวเรือนหนัไปรับชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางจานดาวเทยีมมากข้ึน ปัจจบุนัธุรกิจทวีดีาวเทยีม มกีารแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

เป็นจำานวนมาก สถานีแต่ละช่องมกีลุม่ลกูค้าของตวัเองทีแ่ตกต่างกนั  มแีผนกลยทุธ์ในการรักษาฐานลกูค้าโฆษณาของตัวเอง  

ถงึแม้ว่าสดัส่วนของตลาดโฆษณาสือ่ทวีถีอืว่าเป็นตลาดทีใ่หญ่ มมีลูค่าการซือ้ขายโฆษณาถึง 69,249 ล้านบาท ในปี 2556   

และสดัส่วนหลกัของการลงโฆษณาอยูท่ีฟ่รีทวีีกต็าม แต่กม็กีารคาดการณ์ว่า กลุม่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME)  

จะหนัมาให้ความสนใจในการลงโฆษณาในธรุกจิทวีดีาวเทยีมสงูข้ึน เพราะอตัราค่าโฆษณาตำา่กว่าสือ่ฟรีทวีแีละสามารถเลอืก

กลุม่ลกูค้าได้ตรงเป้าหมายกว่า

 ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทย่อยของบริษัท ประมูลได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับการให้บริการโทรทัศน ์

ในระบบดจิติอล ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  ซึง่คาดว่าบริษทัจะสามารถขยายตลาดและฐานลกูค้าได้อกีมาก 

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
         ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สื่อโทรทัศน์           สื่อวิทยุ     สื่อหนังสือพิมพ์    สื่อนิตยสาร  สื่อโรงภาพยนตร์   ป้ายโฆษณา       สื่อในระบบ       สื่อในร้านค้า
                                        ขนส่งมวลชน 

จำานวน (ล้านบาท)
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33

 กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and 

Content Business) และธุรกจิการให้บริการด้านบนัเทงิ (Entertainment Business) และแบ่งตามกลุม่ธุรกจิได้เป็น  6 กลุม่ ดงัน้ี  

1. กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต 3. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 4. กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี  

5. กลุ่มธุรกิจเพลง  6. กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 (Mobile Value Added Service Business)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 

(Entertainment Business)

 กลุ่มธุรกิจเพลง  และภาพยนตร์

 ศนูย์วจัิยกสกิรไทย มรีายงานว่าการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยด้ีานคอมพวิเตอร์และการสือ่สารได้ส่งผลกระทบต่อวิถชีีวติ

ของคนในปัจจบุนั ผูบ้ริโภคเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดหูนัง ฟังเพลงจากซดี ีดวีดี ี เป็นการบริโภคในรูปแบบดจิิตอลมากข้ึน   

โดยเฉพาะอนิเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลือ่นทีท่ีเ่ข้ามามบีทบาท ให้การรับสือ่บนัเทงิเปลีย่นรูปแบบไป ธุรกจิบนัเทงิสามารถ 

ใช้สือ่สมยัใหม่เหล่าน้ีในการพฒันาและนำาเสนอคอนเทนท์สำาหรบัให้บริการ ซึง่เป็นช่องทางในการหารายได้ทีม่แีนวโน้มเตบิโต

ข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจะกลายเป็นสือ่หลกัในอนาคตอนัใกล้ กลุม่บริษทั โมโน อาศยัความได้เปรียบด้านเทคโนโลยทีีด่ำาเนนิธุรกจิ 

มายาวนาน ผลติสาระความบนัเทงิผ่านส่ือดจิติอล และสร้างความแตกต่างทีม่อียู่ ให้เกดิทางเลอืกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค

 ในธรุกิจบนัเทงิของบริษทั  มไิด้ถอืเป็นคูแ่ข่งโดยตรงกบับริษัทใด โดยกลุม่ธุรกจิเพลง บริษัทถอืเป็นค่ายเพลงขนาดกลาง   

เน้นตลาดเพลงไทยสากลสไตล์ป็อปมวิสคิ ซึง่ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีไ่ด้รับความนยิมสงู มกีลุม่ผูฟั้งหลกัคอื กลุม่วยัรุ่น   

ทีนิ่ยมบริโภคสือ่ในรูปแบบดจิติอล ศิลปินในสงักัดทีเ่ป็นทีรู้่จกั อาท ิ วง G-Twenty Candy Mafia พที พรีะ ฯลฯ สำาหรับ 

กลุม่ธุรกจิภาพยนตร์ บริษัทดำาเนนิการผลติภาพยนตร์ไทย และจดัซือ้ลขิสทิธ์ิภาพยนตร์จากต่างประเทศเพือ่เข้ามาฉายในประเทศ 

โดยนำาเสนอบริการผ่านเวบ็ไซต์ Doonung.com ซ่ึงให้บริการกับกลุม่ลกูค้าทีช่อบชมภาพยนตร์ให้สามารถรับชมได้อย่างสะดวก   

ผ่านอปุกรณ์ดจิติอลต่างๆ อาท ิอนิเทอร์เน็ต  อนิเทอร์เน็ตทวี ีแทบ็เลต็ และสมาร์ทโฟน

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงต่างๆ (Content Provider) ที่ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาและรูปแบบ

ที่สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคข่าวสาร ความบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็วผ่านการ

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยเป็นการให้บริการทั้งในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการ

บนโมบายอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) และโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทได้พัฒนาระบบโครงข่ายร่วมกับบริษัท 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลและสาระบันเทิง 

ในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทั้งระบบ 2G 2.5G และ 3G + Wi-Fi

สื่อโทรทัศน์           สื่อวิทยุ     สื่อหนังสือพิมพ์    สื่อนิตยสาร  สื่อโรงภาพยนตร์   ป้ายโฆษณา       สื่อในระบบ       สื่อในร้านค้า
                                        ขนส่งมวลชน 
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 รายละเอียดรูปแบบบริการแต่ละประเภทเป็นดังนี้
1.1  บริการ SMS ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อความสั้น (SMS: Short Message  

 Service)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก. บริการรูปแบบ A2P (Application-to-Person) เป็นการส่งข้อมูลจากโปรแกรมของบริษัทผ่าน SMS  

         ไปยงัผูใ้ช้บริการทีส่มคัรขอรับบริการน้ันๆ ไว้ เช่น บริการข่าวบนัเทงิ ดวงประจำาวนัเกิด รายงานผลฟตุบอลสด 

      (Real Time) 

 ข.   บริการรูปแบบ P2A (Person-to-Application) ผูใ้ช้บริการเป็นผูส่้งข้อมลูในรูปแบบ SMS มายงัโปรแกรม 

   ของบริษัท เช่น การส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายังโปรแกรมตามหมายเลขที่กำาหนดเพื่อ 

    แสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ (Interactive TV) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นต้น 

1.2  บริการ IVR เป็นระบบให้บริการด้วยเสยีงตอบรับอตัโนมติั  ผ่านทางหมายเลข 1900-108-XXX และหมายเลข  

 *336 โดยจะคิดค่าบริการเป็นนาที ทั้งน้ี บริษัทมีสัญญาได้รับอนุญาตใช้หมายเลข 1900-108-001  

 ถึงหมายเลข 1900-108-200  รวม 200 หมายเลข จากบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) จนถึงวันที่  

 11 กันยายน 2561 และได้เช่ือมโยงระบบกับผู ้ให ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 เครือข่าย    

 เพื่อให้บริการผ่าน *336 ซึ่งประกอบด้วยบริการด้านข้อมูลที่หลากหลาย เช่น บริการ *3366930  

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง “ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน” ของพีท พีระ

1.3  บริการ Ring Back Tone (RBT) เป็นระบบให้บริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดเตรียมเพลง 

 หลากหลายแนวที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

1.4  บริการ Mobile Internet เป็นระบบให้บริการข้อมลูและสาระบนัเทงิในรูปแบบเวบ็ไซต์บนโทรศพัท์เคลือ่นที่  

 เช่น เว็บไซต์ m.mono-mobile.com หรือบริการ On-deck Portal ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 ที่ให้บริการสาระบันเทิงต่างๆ เช่น ดูดวง ข่าวดารา เป็นต้น

1.5  บริการ Mobile Application ให้บริการข้อมูล และสาระบนัเทงิ เช่น สาระข้อมูลต่างๆ เกมดดูวง หรือแชท 

 ผ ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด ้วยรูปแบบโปรแกรม ที่ออกแบบมาเฉพาะสำาหรับระบบปฏิบัติการ 

 ของสมาร์ทโฟน แต่ละระบบ เช่น ระบบ iOS และระบบ Android ให้บริการผ่าน App Store 

  ของสมาร์ทโฟนแต่ละค่าย ปัจจุบัน บริษัทมีแอพพลิเคช่ัน สำาหรับการ Chat (IM: Instant  

 Messaging) ที่บริษัทพัฒนาข้ึนภายใต้ช่ือ “Mono Live” และโปรแกรมเกม (Game Application)  

 ได้แก่ Tap the Bird Bat Jumper และโปรแกรมให้บริการข่าวสารและบันเทิง (Content Application)  

 ได้แก่ “Pinblog” โซเชี่ยลไดอารี่รูปแบบใหม่เพื่อบันทึกการเดินทาง
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 ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ
 สำาหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจาก คอนเทนท์ที่

มีอยู่แล้วจากการให้บริการในประเทศ นำามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศ 

 ประเทศอินโดนีเซีย

 สำาหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (Mono Indo) ให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำาเอารูปแบบ

ข้อมูล (Content) และระบบการให้บริการที่ประสบความสำาเร็จในประเทศไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคในประเทศดังกล่าว ซึ่งมีความคล้ายกับตลาดในประเทศไทยหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการประมาณร้อยละ 90  

อยู่ในระบบเตมิเงิน เน้นการให้บริการด้านข้อมลูความเร็วสงู และ3G ประเทศอนิโดนีเซยีถอืเป็นตลาดโทรศพัท์เคลือ่นที ่ทีม่ี

ศักยภาพและมีการเตบิโตทีส่งูมาก ทีม่อีตัราการเข้าถึงของโทรศพัท์เคลือ่นทีอ่ยูป่ระมาณร้อยละ 120 และการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เองที่ดำาเนินกลยุทธ์ปรับการลงทุนจาก 2G มาเป็น 3G และขยาย

โครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ในปี 2555 ผลการสำารวจของบริษัทพบว่าจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซียมีประมาณ 200 ล้าน

เลขหมาย ซึ่งมากกว่าประเทศไทยที่มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ประมาณ 70 ล้านเลขหมาย หรือประมาณ 3 เท่า

 ตวัอย่างการให้บริการในประเทศอนิโดนีเซยีได้แก่ 

 • Fashion Content:  Cutie Star และ Rising Star 

 • Horoscope Content: เคลด็ลบัดวงด ีดวงตามราศเีกดิ ดวงตามวนัเกดิ ดดูวงเกีย่วกบัความรัก 

 • Infotainment Content: เคลด็ลบัน่ารู้ในการใช้ชีวติต่างๆ วธีิการออมเงิน ทำาอย่างไรให้สวยเป็นสาวสองพนัปี

 ประเทศเกาหลี

 สำาหรับบรษิทัย่อยในประเทศเกาหล ี(Mono Korea) บริษทัวางแผนพฒันาโปรแกรม (Application) เพือ่จำาหน่าย

ในประเทศเกาหลี ซึ่งประเทศเกาหลีถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอันดับต้นๆ 

ของโลกโดยเฉพาะการพฒันาทางด้านอนิเทอร์เน็ต และโทรศพัท์เคลือ่นที ่ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2555 จำานวนประชากรของ

ประเทศเกาหลมีีประมาณ 53.30 ล้านคน และมจีำานวนเลขหมายทีจ่ดทะเบยีนโทรศพัท์เคลือ่นทีจ่ำานวน 52.12 ล้านเลขหมาย 

หรือเท่ากับอตัราส่วนจำานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีต่่อประชากรรวม (Penetration rate) ร้อยละ 97.79   

 การให้บริการในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศเกาหลีเป็นระบบ CDMA โดยมีผู้ให้บริการหลัก 3 รายคือ  

SK Telecom Korea Telecom และ LGU+ ทั้งน้ี กว่าร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเกาหล ี 

ทัง้โทรศพัท์แบบธรรมดา (Feature phone) หรือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) สามารถใช้โทรศพัท์เช่ือมต่อกบัอนิเทอร์เน็ต

ได้ทัง้ 2 แบบ โดยช่องทางหลกัในการเข้าถงึแหล่งคอนเทนท์จะผ่าน Mobile Application เป็นหลกั 

 การแข่งขันในประเทศเกาหลถีอืว่าค่อนข้างสงู อย่างไรกต็าม ด้วยการเติบโตอย่างมากของการใช้สมาร์ทโฟน และ 

Mobile Application แสดงให้เหน็ถึงโอกาสทางธรุกจิในประเทศเกาหล ีรวมทัง้การขยายธุรกจิไปยงัประเทศเกาหลสีามารถ

ต่อยอดการพฒันา Mobile Application ในตลาดประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ ได้อกีทาง
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 2. กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริการของกลุ่มธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ตคือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงแก่ผู้บริโภคบนโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ต และการให้บริการรับจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น   

www.mthai.com   www.hotelthailand.com  และ  www.monoplanet.com  เป็นต้น โดยมีรูปแบบการให้บริการดังต่อไปน้ี 

 2.1 บริการ Online Video Portal ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) คอมมูนิตี้เว็บไซต์

และแหล่งรวบรวมวีดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คิดเป็นจำานวนหมายเลข

ไอพีที่ไม่ซ้ำากันที่เข้ามาเยี่ยมชม (Unique IP) เฉลี่ย 744,940  IP ต่อวัน และเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในช่วง 

ดังกล่าว   (สถิติจาก Truehits.net)  และยังมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดบันเทิง ผู้หญิง ผู้ชาย ข่าว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ 

พยากรณ์ดวงชะตา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing  

Solution)    เริ่มตั้งแต่การวางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

ด้วยรูปแบบหลากหลาย ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรับชมคลิปวีดีโอ (Preload) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

งบประมาณและตามความต้องการของลูกค้า 

 ประเทศเวยีดนาม

 สำาหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม (Mono Vietnam) เป็นการให้บริการบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่ โดยนำารูปแบบ

ในประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสม การให้บริการในตลาดโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องประเทศเวยีดนามเป็นการให้บริการในระบบ 

GSM เป็นหลกั โดยมบีริษัท Viettel Mobifone และ Vinaphone เป็นผูใ้ห้บริการ บริษทัได้เข้าทำาสญัญาการให้บริการ กบัทาง  

Mobifone และ Vinaphone เมือ่เดอืนพฤษภาคม ปัจจบุนัจำานวนผูใ้ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นประเทศเวยีดนามมปีระมาณ  

131 ล้านเลขหมาย มอีตัราการเข้าถงึของโทรศพัท์เคลือ่นทีป่ระมาณร้อยละ 145 จงึถอืได้ว่าเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ

 รูปแบบการให้บริการในประเทศเวียดนามจะเน้นการนำาเสนอคุณภาพของข้อมูลเน้ือหาไปยังลูกค้าโดยผ่าน 

ช่องทางหลกั ได้แก่ SMS  WAP และ Application  และการให้บริการบน Website ผ่านบริการ Video Portal  ซึง่บริษทัจะ

ศกึษาถึงความต้องการของตลาดของผูบ้ริโภคชาวเวยีดนามเป็นหลกั
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 2.2 บริการ Online Hotel Booking ให้บริการจองที่พักแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

www.hotelthailand.comเป็นเว็บไซต์จองที่พักสำาหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ 

ที่ต้องการมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยว

ต้องการ อาทิ กอล์ฟ ดำาน้ำา สปา และทัวร์วัฒนธรรม เป็นต้น

www.hotelsthailand.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำาหรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่ 

ต้องการเที่ยวในประเทศไทยเสริมด้วยการแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำาหรับคู่รัก สำาหรับครอบครัว และสถานที่ท่องเที่ยวสำาหรับ 

หมู่คณะ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว

www.passionasia.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำาหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ 

ที่ต้องการเที่ยวในประเทศแถบเอเชีย อาทิเช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ 

ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถ

กำาหนดโปรแกรมการเดินทางได้ด้วยตัวเอง

www.monoplanet.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำาหรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่ต้องการ

เที่ยวในต่างประเทศ อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

และเกาหลี เป็นต้น

 3. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์  (Publishing Business) 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 จากประสบการณ์ในวงการสิง่พมิพ์กว่า 10 ปี ประกอบกบัความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยขีองกลุม่บรษัิท Mono Gen  

มาเสนอบริการ Online Digital Book Store บนเว็บไซต์ Mbookstore.com แหล่งรวบรวมหนังสือ นิตยสาร และ  

บทประพันธ์ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกว่า 1,000 เล่ม สำาหรับผู้รักการอ่านที่ต้องการความสะดวกสบาย

ในการอ่านหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสมัครใช้บริการเป็นรายเดือนแล้วสามารถอ่านหนังสือได้ไม่จำากัดจำานวน

ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

 นอกจากน้ี Mono Gen ยังเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายนิตยสารบันเทิงช้ันนำาของประเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 

และ E-Book ที่ตอบสนองผู้บริโภคทั้งกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย โดยผลิตนิตยสารที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่น นิตยสารกอซซิป

สตาร์ นิตยสารแคนดี้ นิตยสารอะลัวร์ และนิตยสารประเภทเร่ืองสั้นละครของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม  

รวมถึงเป็นผูผ้ลติและจำาหน่ายพอ็คเกต็บุค๊ประเภทหนังสอืพยากรณ์ดวงชะตา หรือพอ็คเกต็บุค๊เฉพาะกจิ ซ่ึงเป็นการรวบรวม

เนื้อหาสาระที่น่าสนใจในขณะนั้นๆ เช่น ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของศิลปินดารา หนังสือกอซซิป สเปเชียล เป็นต้น

 ในเดอืนกรกฎาคม 2556 Mono Gen เสริมทพัด้วยทมีงานผลตินิตยสารคณุภาพอย่าง นิตยสารรัช ซึง่เจาะกลุม่

ไลฟ์สไตล์สำาหรับผู้ชาย นิตยสารอินไซด์ ยูไนเต็ด และนิตยสารลิเวอร์พูล เอฟซี (ฉบับภาษาไทย) ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่าง 

ถกูต้อง จากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด และสโมสรลเิวอร์พลู ทีม่แีฟนคอบอลชาวไทยให้การสนับสนุนอยูนั่บล้านคนทัว่ประเทศ 

สามารถตดิตามได้ทกุข่าวความเคลือ่นไหวของทมีและนักเตะช่ือดงั
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              นติยสารในเครอืของบรษิทั มดัีงนี้

นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star)

เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผง 

เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจำาหน่ายเป็นรายสัปดาห์ ปัจจุบันได้รับ 

ความนิยมและขายดีในอันดับต้นๆ ของนิตยสารบันเทิงแนวน้ี เน้ือหาภายในเล่ม 

นำาเสนอทุกเร่ืองราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดังในแวดวงดารา นักร้อง นักแสดง  

ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

นิตยสารแคนดี้ (Candy)

เป็นนิตยสารรายเดือนสำาหรับวัยรุ่น วัยเรียน ที่มีความสดใส เข้าถึงความสนใจและ 

ความต้องการของวัยรุ่นที่จะเรียนรู้และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ

 

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค / เรื่องย่อละคร /หนังสือเฉพาะกิจต่างๆ  
ภายใต้สำานักพิมพ์ โมโน บุ๊ค

หนังสอืต่างๆ ภายใต้สำานกัพิมพ์โมโนบุค๊นำาเสนอข่าว สาระบนัเทงิ เร่ืองราวเกาะกระแส

ที่เป็นประเด็น การพยากรณ์ดวงชะตา และเรื่องย่อละครทีวี เป็นต้น

นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star)

เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่นำาเสนอเร่ืองราวทั้งในและนอกร้ัวมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยจะมีการเจาะลึก สัมภาษณ์นักศึกษาของแต่ละสถาบัน 

แคมปัส สตาร์ เป็นเสมือนสื่อกลางที่ให้นักศึกษาทราบถึงความเคลื่อนไหวและสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน

นิตยสารเอ็มลอตโต้ (M-Lotto magazine)

เป็นนิตยสารรายปักษ์ นำาเสนอเลขมงคลและสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นที่เลื่อมใส 

ของประชาชนทั่วไป

นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure)

เป็นนิตยสารรายเดือน นำาเสนอภาพเซ็กซี่แฟชั่นจากสาวๆ อะลัวร์ (A’Lure Girls) ซึ่ง

เป็นสาวๆ ที่สวยและเซ็กซี่แถวหน้าของเมืองไทย โดยเน้นการถ่ายทอดความสวยงาม 

ความสดใส น่ารัก หลากหลายสไตล์
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นิตยสารรัช (Rush)

เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์สำาหรับผู้ชาย วางจำาหน่ายเป็นรายเดือน นำาเสนอภาพของเหล่า

ดารา นางแบบที่มีชื่อ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี

 

นติยสารอนิไซด์ ยไูนเตด็ ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition)

เป็นนิตยสารรายเดือน ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง จากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ในปี 2553 เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงแมนยู บทสัมภาษณ์ของ 

เหล่านักเตะ ภาพประทับใจ และเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย

นติยสารลิเวอร์พลู เอฟซ ีฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition)

เป็นนิตยสารรายเดือน ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากสโมสรลิเวอร์พูลในปี 2555  

สำาหรับแฟนบอลเดอะคอ็ปชาวไทยซึง่มมีากกว่า 14 ล้านคน เจาะลกึทกุความเคลือ่นไหว

ของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล บทสัมภาษณ์ของเหล่านักเตะ ภาพประทับใจ และเรื่องราว 

ที่น่าสนใจมากมาย

 4. กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 Mono Production ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง โดยการนำาเสนอรายการ

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ถ่ายทำาด้วยระบบการออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) แพร่ภาพออกอากาศผ่าน

ทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเน้น

สร้างกิจกรรมให้ผู้ชมมีส่วนร่วมผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) เช่น การส่งข้อความพูดคุยกับพิธีกรหรือ

เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการจัดมินิคอนเสิร์ต ในปี 2556 Mono  

Production ได้ดำาเนินธุรกิจประเภทรายการทีวีผ่านช่องซ่าส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ซึ่งมีแนวคิด “ซ่าส์ มัน ฮิต”  

ไปกับทุกรายการ ประกอบด้วย รายการสาระบันเทิงสำาหรับชายหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ของช่อง ออกอากาศผ่านช่องทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band ได้แก่ จานดำา  

Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI และ Thaisat และ ระบบ KU-Band  

ได้แก่ จานเหลือง DTV และ PSI OK จานรับสัญญาณของ CTH เคเบิลทีวีทั่วประเทศ  

กล่อง IPTV ของ 3BB TOT และ Vooz นอกจากน้ีสามารถรับชมรายการสดผ่าน 

www.zaanetwork.com ทางคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน รวมถึงการรับชม 

รายการผ่านแอพพลิเคชั่น “Zaa Network” ในระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Andriod
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 นอกจากน้ียังเพิ่มความสะดวกสำาหรับผู้ชม โดยผู้ชมสามารถ Interactive ร่วมจัดรายการ Chat ข้อความ

ส่งผ่าน Application เพื่อเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านใน Application เข้าสู่หน้าจอในรายการที่ช่ืนชอบ 

อาทิ รายการ สุโก้ย ( Sugoi) ประสบการณ์ทะลุจุดสุดยอด รายการ Knock Door บุกบ้านดาวมหาลัย รายการ 

ปาปารัชชี่ ออน ทีวี รวมถึงเอเซียนซีรี่ย์ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยม เป็นต้น

 รายการโทรทัศน์มีรายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า 

โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อช่วงเวลา การไทล์-อิน (Tie-in) ในรายการ ขายพื้นที่แสดงตราสินค้า หรือขายเวลา

เพื่อทำาสกู๊ปส่งเสริมสินค้า นอกจากนี้ยังมีช่องรายได้ผ่านอินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) จากผู้ชมรายการ โดยการ

สมัครเพื่อตอบคำาถามผ่าน SMS

 การขายเวลาโฆษณาของรายการจะเป็นไปตามข้อกำาหนดตามพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในกรณีเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 

ซึ่งกำาหนดระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 

5 นาทีต่อชั่วโมง โดย Mono Production เป็นผู้ขายเวลาโฆษณาโดยตรงให้กับผู้สนับสนุนรายการ หรือเจ้าของสินค้าเอง 

ทั้งหมด โดยอัตราค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับความนิยมของรายการ และช่วงเวลาออกอากาศ

 5. กลุ่มธุรกิจเพลง (Music Business)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ค่ายโมโน มิวสิค ถือกำาเนิดข้ึนเพื่อสร้างทางเลือกให้อุตสาหกรรมเพลงไทยได้มีทางเลือกที่แตกต่าง ภายใต้การ

ดำาเนินงานเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ด้วยการคัดเลือกทีมงานผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง การสร้างห้องบันทึกเสียง 

ห้องซ้อม รวมถึงจ้างครูฝึกศิลปินจากต่างชาติ ซึ่งค่ายโมโนมิวสิค เป็นค่ายเพลงแห่งแรก ที่ใช้หลักสูตรในการฝึกฝนศิลปิน

ที่เข้มข้นจากประเทศเกาหลี

 นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์กลุ่มแฟนคลับ สร้างช่องทางสำาหรับพูดคุย อัพเดทข่าวสาร และฟังเพลงใหม่ๆ  

ของศิลปินที่ชื่นชอบทาง www.mono-music.com และผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่างเช่น facebook.com/monomusic 

และ twitter.com/mono_music หรือ Mono Music Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงการให้

บริการดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ คลิป การรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและร่วมเล่นเกมกับศิลปินผ่านบริการ SMS นอกจากนี้

ยังมีการผลิต อัลบั้มรวมรูป ซีดี หรือ วีซีดีรวมผลงาน เพื่อสะสมผลงานศิลปิน 

 ศิลปินในค่ายโมโน มิวสิค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มศิลปินที่เน้นความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วยศิลปินแนวเพลงแดนซ์สไตล์

ทีป๊อบ (T-Pop) ทั้งเกิร์ลกรุ๊ป อย่าง “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty) และ “แคนดี้มาเฟีย” (Candy Mafia) และกลุ่มบอยแบนด์ 

อย่างวง “อีโว ไนน์” (Evo Nine) ในปี 2555 “แคนดี้มาเฟีย” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิลปินไทยไปรับรางวัลศิลปิน

กลุ่มมาแรงแห่งปี (Kazz Awards 2012) และร่วมแสดงบนเวที “เอเชีย ซอง เฟสติวัล 2012” (Asia Song Festival 2012)  

ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นงานมหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย
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 2.  กลุ่มศิลปินที่เน้นตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วยศิลปินหลายแนว เช่น แนวเพลงฟังสบาย (Easy Listening) 

อย่าง “พที พรีะ” “แป้ง ณัฐณิชา” “กฤต พรรณนา” และ “อ้อน ลคันา” แนวเพลงทีเ่น้นแสดงสดบนเวท ีอย่าง วง “เอสพเีอฟ”  

(SPF) “รันแรนรัน” (RunRanRun) “เรดิโอการ์เด้น” (Radio Garden) “ทเวนตี้ทาวน์” (Twenty Town) และ “สเตตัสซิงเกิล” 

(Status Single) เป็นต้น

 ในปี 2556 ค่ายโมโนมิวสิคเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC จึงถือเป็นปีที่

บริษัทเริ่มรุกตลาดธุรกิจเพลงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่ โดยเริ่มท�าการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม

	 6.	กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์	(Movie	Business)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ประกอบธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัทด�าเนินธุรกิจ รวมถึงจัดซื้อภาพยนตร์จากต่างประเทศและผลิต

ภาพยนตร์ไทยในช่ือค่าย โมโน พิคเจอร์ เพ่ือน�าออกฉายในโรงภาพยนตร์ ขายสิทธ์ิให้สายหนังในต่างจังหวัด ผลิตเป็น 

แผ่นวีซีดีและดีวีดีเพื่อจ�าหน่าย ขายสิทธิใ์นการแพร่ภาพทางเคเบิ้ลทีวีและสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย

ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเองให้กับบริษัทในต่างประเทศ 

 นอกจากน้ันบริษัทยังด�าเนินธุรกิจจัดซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศจากค่ายหนังต่างๆ มาเพื่อให้

บริการในรูปแบบดจิติอล ผ่านระบบวดีโีอ สตรีมมิง่ โดยสมาชิกสามารถเลอืกซือ้แพค็เกจ็แบบรายวนั รายเดอืน ราย 3 เดอืน  

ราย 6 เดือน หรือราย 12 เดือน ภาพยนตร์ให้บริการแก่สมาชิกกว่า 5,000 ชั่วโมง มีภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ต่างประเทศ 

และซรีย์ี ให้สมาชกิสามารถรับชมได้แบบไม่จ�ากดั  ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตได้ทางเวบ็ไซต์ doonung.com หรือ Application 

ดูหนัง ซึ่งรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 	 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและวางแนวทางในการ

บริหารจัดการระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงาน	 	 โดยท�าหน้าที่ติดตาม	 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใน

ระดับที่เหมาะสม	 และรายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 บริษัทจ�าแนกความเสี่ยงที่ส�าคัญออกเป็น	 

	3	ด้าน		ดังนี้	

	 	 1.	ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
   ความเส่ียงจากเหตุขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
	 	 	 รายได้หลักของบริษัท	มาจากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่		โดยข้อมูลและเนื้อหา	(Content)	ต่างๆ

ของบริษัทจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่	(Mobile	Operator)	 ก่อน	 เพื่อกระจายต่อไปยังลูกค้าที่ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบต่างๆ	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมต่อระหว่างบริษัทกับ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ดังน้ัน	 หากระบบเช่ือมต่อระหว่างบริษัทกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดรายหน่ึงมี

เหตุขัดข้อง	ท�าให้บริษัทไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้	จะท�าให้บริษัทไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า	และอาจมี 

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท
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	 บริษทัตระหนักถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนจากเหตุขัดข้องในการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์

เคลื่อนที่นี้		จึงได้ด�าเนินการเช่าเครือข่ายช่องทางส�ารองเพื่อเชื่อมระหว่างบริษัทกับระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์

เคลือ่นทีแ่ต่ละราย	ท�าให้มช่ีองทางการเช่ือมต่อระบบระหว่างกนัมากกว่าหน่ึงช่องทาง		โดยหากเกดิเหตขัุดข้องกบัเครือข่าย

ช่องทางหลักที่เช่ือมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ึน	 การเช่ือมต่อระหว่างกันนั้นจะถูกโอนย้ายมาผ่านเครือข่ายช่อง 

ทางส�ารองทันท	ี ซึ่งจะท�าให้บริษัทยังสามารถส่งข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามปกติ	 และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อ 

การด�าเนินการของบริษัทได้	

   ความเสี่ยงในกรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่มทั้งระบบจากเหตุภัยพิบัติ
	 	 	 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทถอืเป็นส่วนส�าคญัหลกัของการด�าเนินงานของบริษทั	ในการให้บริการส่งข้อมลู 

และเน้ือหาไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า	ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของบริษทั	อาท	ิ	เกดิเพลงิไหม้อาคารศนูย์ข้อมลูเทคโนโลยสีารสนเทศ		เกดิอทุกภยับริเวณศนูย์ข้อมลูเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นเวลานาน	จนไม่สามารถจ่ายระบบไฟฟ้าและเกดิความเสยีหายไม่สามารถใช้งานได้		หรือแม้แต่กรณีเกดิเหตกุ่อการร้าย

ต่ออาคารศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นต้น			

	 	 ถึงแม้ว่าเหตุภัยพิบัติจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย	 แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงกับการด�าเนิน

กิจการของบริษัทอย่างประเมินมูลค่ามิได้	 ดังน้ันบริษัทจึงได้จัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ารองข้ึนทั้งระบบ	 หรือที่

เรียกว่า	DR	Site	(Disaster	Recovery	Site)	 โดยตั้งอยู่คนละพื้นที่กับศูนย์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก	(Main	Site)	 

บริษัทจะสามารถเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ารองเพื่อใช้งานทดแทน	ได้ทันทีภายใน		24	ชั่วโมงเมื่อ	Main	Site	 

หลักไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ	ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุภัยพิบัติได้			

   ความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาด�าเนินธุรกิจเอง
	 	 	 บริษัทเป็นผู้จัดหาคอนเทนท์ต่างๆ	 ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 เพื่อน�าไปส่งต่อให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย	 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ท�าสัญญาให้บริการดังกล่าวกับ 

ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีท่กุราย		(AIS	DTAC	และ	True	Move)	ซึง่ถอืเป็นกลยทุธ์ในการด�าเนินงานทีส่�าคญั	เพราะเข้าถงึ 

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในวงกว้าง	ไม่จ�ากัดลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบใดระบบหนึ่ง		

	 	 	 ด้วยเหตุดงักล่าวบริษัทอาจมคีวามเสีย่งจากการเข้ามาด�าเนินการด้านการผลติและจดัหาคอนเทนท์ต่างๆ	เองของ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 	 รวมทั้งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาให้บริการที่ท�าให้บริษัทได้รับผล

ตอบแทนลดลงจากเดิม	หรือการไม่ต่ออายุสัญญา	อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

	 	 	 ปัจจุบันบริษัทถือครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 

จึงมีความเช่ือมั่นว่า	 การเข้าสู่ธุรกิจด�าเนินการจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสาร	(Content	Provider)	 เองน้ันกระท�าได้ยาก

และซับซ้อน	เนื่องจากกระบวนการจัดหา	รวบรวมข้อมูลต่างๆ	ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทาง 

จ�านวนมากในการผลิตข้อมูลให้มีคุณภาพและความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาด	 ดังน้ันการที่ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่จะหันมามุ่งเน้นการท�าธุรกิจให้บริการข้อมูลด้วยตัวเองจึงเป็นไปได้ยาก			
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  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงและการควบคุมดูแลกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิ
และปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
	 	 ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่มีการควบคุมจากหน่วยงานรัฐบาล	ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	หรือ

นโยบาย	 เพื่อควบคุมบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลคอนเทนท์	 (Content	Provider)	 	 เช่น	 การควบคุมราคาหรือเน้ือหาข้อมูล 

ที่ให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่		ก็อาจจะส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลบางประเภทและมีผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ 

ของบริษัท	 อย่างไรก็ตามเน้ือหาที่บริษัทให้บริการในปัจจุบันมีความหลากหลาย	 สามารถให้บริการผ่านได้หลายช่องทาง

ไม่จ�ากัดแต่การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป็นการกระจายความเสี่ยงในการให้บริการเพียงช่องทางใดช่องทางเดียว		

		 	 ปัจจุบัน	 การรับส่งข้อมูลเนื้อหา	ภาพ	 เสียง	 ผ่านสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์	 สามารถท�าได้โดยสะดวก	ท�าให้เกิด

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	 หลายคร้ังที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์	 บริษัทจึงก�าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตดุงักล่าว	เช่น	เน้นการจดัซือ้ลขิสทิธิใ์นรูปแบบต่างๆ	จากเจ้าของลขิสทิธ์ิเพือ่น�ามาเผยแพร่อย่างถกูต้อง 

ตามกฎหมาย	 พัฒนาระบบการแจ้งการละเมิดลิขสิทธ์ิ	 จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเน้ือหาอย่างสม�่าเสมอ	 อีกทั้งยังให ้

ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการรณรงค์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอด	

  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
	 	 เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจในต่างประเทศ	 โดยอาศัยรูปแบบธุรกิจการให้บริการข้อมูล 

บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ประสบความส�าเร็จในประเทศไทย	 บริษัทจึงมีเป้าหมายและแผนการขยายธุรกิจให้บริการข้อมูล 

คอนเทนท์	 (Content	Provider)	 บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ	 ซึ่งการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศถือเป็นการ 

ด�าเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท	 ที่ต้องใช้เงินลงทุนในการจัดตั้งบริษัท	 วางระบบ	 หาพันธมิตรและคู่ค้าที่มีศักยภาพ	 รวมถึง

ประชาสัมพันธ์	 และท�าการตลาดในประเทศน้ันๆ	 	 ดังน้ันบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส�าเร็จในการ 

ด�าเนินกิจการดังกล่าวในต่างประเทศ	 เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค	 ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	 หรือ

สถานการณ์เฉพาะในการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

	 	 อย่างไรก็ตาม	ก่อนการเข้าลงทนุในแต่ละประเทศ	คณะกรรมการของบริษทัจะมกีารมอบหมายแนวทางในการลงทนุ

เพื่อให้ทีมงานศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและสภาพตลาด	(Feasibility	study)	 เป็นอย่างดี	 ทั้งในด้านของพฤติกรรม 

ผูบ้ริโภค	ประเภทการให้บริการ	ระบบเทคโนโลย	ีรวมถงึกฎระเบยีบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเทศ	โดยเกณฑ์การลงทนุ 

จะพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 รวมถึงรูปแบบที่จะเข้าไปลงทุน 

เป็นส�าคัญ

  2.	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร
	 	 	 การประกอบธุรกิจและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท	 ส่วนใหญ่มาจากการคิดค้น	 พัฒนา	

และด�าเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์เฉพาะด้าน	 รวมทั้งศิลปินและทีมงานสนับสนุน	

(People-based)	ซึง่เป็นทรัพยากรทีม่คีณุค่าและมส่ีวนส�าคญัในการร่วมสร้างผลงาน	และผลกัดนัธุรกจิให้เตบิโตและก้าวหน้า

อย่างมั่นคง	 ดังน้ัน	 หากบริษัทต้องสูญเสียบุคลากรที่มีค่าเหล่าน้ันไป	 อาจต้องใช้เวลามากในการสร้างบุคลากรทดแทน 

ขึ้นมาใหม่	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
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	 	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 โดยส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มากที่สุด	 รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบประเมินผลการท�างาน	 การจ่าย 

ผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม	 เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่อสร้างแรง

จูงใจที่จะร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว	นอกจากนี้	ในส่วนของศิลปินในสังกัด	จะได้รับการวางแผนการบริหารคอนเทนท์ 

ในรูปแบบที่ครบวงจร	 ทั้งในด้านการน�าเสนอผลงาน	 การป้อนงาน	 และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อศิลปินอย่างต่อเนื่อง	

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคง	 พร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับกลุ่มบริษัท 

ในระยะยาว	

  3.	ความเสี่ยงด้านการบริหาร	การจัดการ

  	 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร
	 	 	 ปัจจบุนันายพชิญ์	โพธารามิก	ถอืหุน้ในบริษทัคดิเป็นร้อยละ	71.87		ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั	 

(ข้อมูล	ณ	วันที่	25	พฤศจิกายน	2556)	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ	50	เป็นเสียงข้างมาก	สามารถควบคุมมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นและควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้	ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับ

เสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส	และมีการถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าว	บริษัทจึง

ได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	และได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน	การมอบ

อ�านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน	 มีการแต่งต้ังบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	ถ่วงดุลการตัดสินใจ	และ

พิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ	 ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยการว่าจ้างบริษัทผู้ช�านาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่ดูแล

ระบบการควบคมุภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระบบทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ทัง้น้ี	เพือ่สร้างความม่ันใจให้แก่ผูถ้อืหุน้ถึงความโปร่งใสและ 

ถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 	 บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตระหนักดีว่ำองค์กรคือส่วนหนึ่งของสังคม	บริษัทจึงด�ำเนินธุรกิจควบคู่

ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	เพื่อน�ำไปสู่กำรเติบโตที่ยั่งยืนมำโดยตลอด	

	 	 ตัง้แต่ปี		2550	กลุม่บริษทั	โมโน		ได้จดัตัง้หน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีด่แูลด้ำนนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วข้องกบัควำม

รับผดิชอบต่อสงัคม	และได้จดัโครงกำรเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมมำอย่ำงต่อเน่ือง			โดยมนีโยบำยมุง่เน้นกำรปลกูฝังจติส�ำนึก

ของกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่	เริ่มจำกพนักงำนในองค์กร	กลุ่มเยำวชน	นักศึกษำ	ลูกค้ำ	ขยำยไปยัง 

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมออกไปในวงกว้ำง	 

และน�ำมำซึ่งกำรพัฒนำองค์กรและประเทศชำติให้ยั่งยืนต่อไป

	 	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ได้วำงนโยบำยและด�ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม	 ตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ดังนี้
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 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต
	 	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ให้ความส�าคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและการต่อต้านทุจริต	 โดยค�านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสีย	 เช่น	 ความเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้น	 ลูกค้า	 ตลอดจนพนักงานและสังคม	 ตามหลักการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างมีจริยธรรมภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		รวมทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร	ได้แก่	

การด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมและจริยธรรม	การพัฒนากิจการให้เติบโต	สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับ

การลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 นอกจากน้ีได้ควบคุมการด�าเนินงานในส่วนต่างๆ	ให้เป็นธรรมอย่างรัดกมุ	ป้องกนัการทจุริตให้ได้มากทีส่ดุ	เช่น	ข้ันตอน 

การรับพนักงานใหม่ทีม่กีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม	การเบกิจ่ายงบประมาณต้องผ่านการอนุมตัิ

เบิกจ่ายตามกระบวนการ	และต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายที่ถูกต้อง	ตรวจสอบได้

 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ให้ความส�าคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยข้อมูลที่น�าเสนอผ่านสื่อ 

ผลติภณัฑ์	และบริการ	มุง่เน้นการน�าเสนอโดยไม่ละเมดิสทิธ	ิหลกีเลีย่งการสร้างความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วข้อง	ค�านึงถงึความ

เสมอภาค	เท่าเทียม	และยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียให้มากที่สุด

 

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 	 กลุม่บริษทั	โมโน	ได้ปฏบิติัต่อพนักงานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัด	ดแูลพนักงานเสมอืนคนในครอบครัว	 

และต้องการให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย	 พร่ังพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 

ในที่ท�างาน	และมอบสวัสดิการที่ดี	จัดท�าประกันสุขภาพ	ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน	 

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ	จัดอบรมสัมมนาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงให้โอกาส 

ความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 	 กลุ่มบริษัท	โมโน	มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ 

และความคุ้มค่าสูงสุด	 ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยทุกกลุ่มธุรกิจสามารถด�าเนินงาน 

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี	ตามรายละเอียดดังนี้	

	 	 1.	 การพฒันาธุรกจิของบริษัท	ผ่านการน�าเสนอข้อมลูและการบรกิารทีห่ลากหลาย	และเป็นประโยชน์ต่อทกุกลุม่	เช่น		 

ส่วนของข่าวสาร	(	News	)	บริษัทได้น�าเสนอข่าว	ข้อเท็จจริง	บทวิเคราะห์		ที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือได้		มีการแบ่งประเภท

ข้อมูลตามกลุ่มลูกค้า	เช่น	วัยรุ่น	ผู้หญิง	และผู้ชาย	รวมถึง	ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม	เช่น	ดูหนัง	ฟังเพลง	

ท่องเที่ยว	กีฬา	

	 	 2.	 การให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ	ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏบิตัติามระเบยีบ	และกฎหมาย	อาทิ	 

ร่วมกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย	ีโครงการ	“จ่าฮูกสอนเดก็”	ส่งเสริม

การใช้งานอนิเทอร์เน็ตให้ถกูต้องและลดการกระท�าผดิทางอนิเทอร์เน็ต	และโครงการ	“Cyberpatrol	:	สายตรวจอนิเทอร์เน็ต”		 

เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคแจ้งเบาะแสข้อมูลไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตได้ตลอด	24	ชั่วโมง
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 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 	 กลุ่มบริษัท	โมโน	ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ใน	2	มิติ	

	 	 1.	 มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทุกปี	โดยจะมีการ

เปลีย่นรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละปี	เพ่ือให้ครอบคลมุสิง่แวดล้อมในทกุด้าน	นอกจากน้ียงัมกีารสร้างเครือข่ายและการจดั

กิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ		ในส่วนของกิจกรรมภายใน	บริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เสมอ	เพื่อให้พนักงาน

ตระหนักถงึเร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั	การใช้สือ่อเิลก็ทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ	การน�าวสัดอุุปกรณ์กลบัมา

ใช้ใหม่	(Reuse)	การสนับสนุนการวางแผนการท�างาน	และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ

	 	 2.	 มิติด้านการปลูกฝังจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อม	 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและศิลปินของบริษัทเข้า 

ร่วมท�ากจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมทัง้ในส่วนทีจ่ดัโดยบริษทั	และเครือข่ายพนัธมติรทางธุรกจิ	และสร้างจติส�านึกรักสิง่แวดล้อม

ในวงกว้าง	ไปสู่เยาวชน	ประชาชนทั่วไป	ผ่านโครงการ	MThai	คลิกดี	ท�าดี
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 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 	 กลุ่มบริษัท	โมโน	มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน	

	 	 1.	 ด้านการศกึษาและการกฬีา	บริษทัได้จดัสร้างอาคารเรียนให้กบัโรงเรียนในชนบท	แล้ว	4	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนตชด.

เฉลมิพระเกยีรต	ิ33	จงัหวดัเชียงใหม่	โรงเรียนตชด.รางวลัอนิทริา	คานธี	จงัหวดัเชียงใหม่	โรงเรียนวดับางชัน	จงัหวดัจนัทบรีุ	 

และในปี	2556	 ได้ส่งมอบอาคารเรียนโมโน	กรุ๊ป	4	 ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	48	จังหวัดจันทบุรี	 และจัดสร้าง 

ลานกีฬาให้กบัโรงเรียนนิวฐิราษฎร์อปุถมัภ์	จงัหวดักาญจนบรีุ	นอกจากน้ี	บริษทัร่วมบริจาคทนุการศกึษา		เคร่ืองคอมพิวเตอร์		

อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านไอที	อุปกรณ์กีฬา	และการให้เงินช่วยเหลือโครงการของนิสิต	นักศึกษาของสถาบันต่างๆ

	 	 2.	 ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 และผู้สูงอายุ	 บริษัทบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์	 และมูลนิธิต่างๆ	 

เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ก�าพร้า	คนตาบอด	คนพกิาร	และในงานประกวด	Gossip	Girls	ค้นหาดาวดวงใหม่	ทีบ่ริษัทจดัข้ึนในแต่ละปี	 

บริษัทได้จัดท�าเสื้อยืดเพื่อจ�าหน่าย	และการประมูลของรักดาราเพื่อหารายได้บริจาคให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส	

	 	 3.	 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	 บริษัทต้องการที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ	 

จึงได้จัดแพ็คถุงยังชีพ	และน�าไปมอบให้ผู้ประสบภัยตามจังหวัดต่างๆ

 การมนีวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสังคม  
 สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกด้าน	 ในด้านธุรกิจ	 เราน�าเสนอบริการให้กับลูกค้า

ผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่	โทรศัพท์เคลื่อนที่	สมาร์ทโฟน	อินเทอร์เน็ต	แท็บเล็ต	และโทรทัศน์		และช่องทางเหล่านี้บริษัท

ยงัสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์โครงการช่วยเหลอืสงัคมด้านต่างๆ	การสร้างเครือข่ายจติอาสาไปยังเยาวชน	

และประชาชนทั่วไป	 และบริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะศึกษาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ในรูปแบบใหม่ๆ	มาใช้ในการสนับสนุนงานด้านธุรกิจ	และพัฒนาระบบการท�างานด้านต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 	 การด�าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	ประจ�าปี	2556	สามารถสรุปย่อได้ดังนี้

 

Mono for Social คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่

โดยในปี	2556	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	 ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ของเด็กและเยาวชน	รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติ	ผ่านโครงการต่างๆ	เช่น	กิจกรรม

สร้างอาคารเรียน	สร้างลานกีฬา	มอบเครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์การเรียนการสอน	อุปกรณ์กีฬา	หนังสือ	ให้แก่

โรงเรียน	กจิกรรมพาเดก็จากสมาคมสงเคราะห์เดก็ก�าพร้าแห่งประเทศไทยไปทศันาและเปิดโลกกว้าง	ณ	สวนสนุก

ดรีมเวลิด์	กจิกรรมจ่าฮูกสอนเดก็	โดยประชาสมัพันธ์เก่ียวกบัการใช้อนิเทอร์เน็ต	และคอมพวิเตอร์อย่างสร้างสรรค์			

กิจกรรมการประกวดดนตรี	เพื่อหารายได้มอบให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู	สมุทรปราการ
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Mono for Natural Environment เพื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน

กลุม่บริษทั	โมโน	ให้ความส�าคญักบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ	โดยด�าเนินกจิกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่	 อาทิ	กิจกรรมชวนคนดีคืนสีเขียวให้

ธรรมชาต	ิโดยยงิกระสนุเมลด็พนัธ์ุพชืทีจ่ดุชมววิบ้านใหม่ร่มเยน็	ปรับปรุงเรือนเพาะช�าและปลกูต้นหม่อน	จงัหวดั

อุทัยธานี		กิจกรรมท�าโป่งเทียมเพื่อทดแทนแหล่งอาหารของสัตว์ป่า	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่		กิจกรรมปล่อย

ปลาและสัตว์อื่นๆ	คืนสู่แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ	จังหวัดสกลนคร		นอกจากนี้	บริษัทส่งศิลปินเข้าร่วมจิตอาสา

เก็บกู้คราบน�้ามันที่อ่าวพร้าว	เกาะเสม็ด	จังหวัดระยอง

การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ	 ของภาครัฐบาล	 เอกชน	 และสถาบันการศึกษา	 

ที่มีความสอดคล้องกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	เช่น

•	 การสนบัสนุนเงินช่วยเหลอืสถาบนัการศึกษา	และโครงการของนักศึกษา	อาท	ิโครงการสนับสนุนอปุกรณ์

กีฬาแก่โรงเรียนยากจนในชนบท	 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน	 นักศึกษานานาชาติ	 กรุงเทพ	 

คร้ังที	่4	มหาวทิยาลยักรุงเทพ		โครงการส่งเสริมกจิกรรมหุน่ยนต์	(ชุมนุมโรบอท)	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 โครงการสืบสานวันสืบนาคะเสถียร	 ครั้งที่	5	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

และโครงการรณรงค์	ส่งเสริมการอ่านให้น้องโรงเรียนวัดเกิดการอุดม	จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต

•	 การสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ	/	ชมรม	/	สมาคม	และองค์กรต่างๆ	เช่น	มูลนิธิดวงประทีป	สมาคม

คนตาบอดแห่งประเทศไทย	มูลนิธิคนพิการไทย	มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	สมาคม 

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ	มูลนิธิศาสตราจารย์	หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา	สยามบรมราชกมุารี		มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	และมลูนิธสิวสัดกิารนักแสดงอาวุโส

	 	 ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป	ี 

(แบบ	56-1)	โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ	สามารถติดตามได้ที่	www.mono.co.th/CSR.aspx
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โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 ทุนจดทะเบียน	 :	 140,000,000	 	 บาท

	 ทุนช�าระแล้ว	 :	 140,000,000	 	 บาท

	 หุ้นสามัญ		 :	 1,400,000,000		 	 หุ้น	

	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย		

โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	 เช่น	 การด�ารงเงินไว้	

เพือ่ลงทนุในอนาคต	หรือเพือ่จ่ายช�าระคนืเงินกู้ยมื	หรือเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบริษัท	การจ่ายปันผลประจ�าปีของบริษทั	

ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ

อนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเมือ่เหน็ว่าบริษทัมผีลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นน้ันได้	แล้วรายงานให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	

ทราบในการประชุมคราวต่อไป	

	 ส�าหรับบริษทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษแีละหลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย	

อย่างไรก็ด	ี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อยน้ันๆ	 จะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลโดยพจิารณาตาม	

ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ	 เช่น	 พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยน้ันๆ	 เป็นต้น		

ทั้งน้ี	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละ	

บริษทัย่อยน้ัน

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1.	 นายพิชญ์	โพธารามิก 1,006,124,900 71.87

2.	 นายโสรัชย์	อัศวะประภา 32,500,000 2.32

3.	 นายทวีฉัตร	จุฬางกูร 14,492,800 1.04

4.	 นายนวมินทร์	ประสพเนตร 10,000,000 0.71

5.	 MR.	SANG	DO	LEE 8,500,000 0.61

6.	 นายปราโมทย์	พสวงศ์ 7,747,300 0.55

7.	 นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ 5,425,000 0.39

8.	 QUAM	SECURITIES	COMPANY	LIMITED	A/C	CLIENT 5,000,000 0.36

9.	 นายธีรพงศ์	จันศิริ 4,500,000 0.32

10.	นายอนุชิต	ฤกษ์สมบูรณ์ดี 4,300,000 0.31

 ผู้ถือหุ้น
 กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ	10	รายแรกของบริษัท	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุเมือ่วนัที	่25	พฤศจิกายน	2556	มดีงัน้ี
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
/จ�านวนการประชุมทั้งหมด 

1.	 นายพิชญ์	โพธารามิก ประธานกรรมการ 7/7

2.	 นายโสรัชย์	อัศวะประภา รองประธานกรรมการ,	ประธานกรรมการบริหาร,	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	

7/7

3.	 นายนวมินทร์	ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร 7/7

4.	 นายซัง	โด	ลี กรรมการ	และกรรมการบริหาร 7/7

5.	 นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 7/7

6.	 นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ	และกรรมการบริหาร 7/7

7.	 นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

8.	 นายปรีชา	ลีละศิธร กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/7

9.	 นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/7

	 	 โดยมี	 นางสาวสรัญญา	 อมรรัตนสุชาติ	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 และมีนางสาวปิติฤดี	 ศิริสัมพันธ	์	

เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั
	 	 นายพชิญ์	 โพธารามกิ	 นายโสรัชย์	 อศัวะประภา	 นายนวมนิทร์	 ประสพเนตร	 นายซงั	 โด	 ล	ี กรรมการสองในสีค่น	

ลงลายมอืช่ือร่วมกนั	และประทบัตราส�าคญัของบริษทั

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทั
	 	 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปีทกุคร้ัง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	 ใน	3	 ของจ�านวนกรรมการ	

ในขณะน้ัน	 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	 ใน	3		

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัน้ัน	 ให้จบัสลากกนั	 ส่วนปีหลงัๆ	 ต่อไป		

ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุน้ัน	เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	ทัง้น้ี	กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ัน	อาจได้รับเลอืก	

ให้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

 โครงสร้างการจัดการ
 คณะกรรมการบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	9	ท่าน	โดยในปี	2556	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม	

ทั้งสิ้น	7	ครั้ง	โดยมีรายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ดังนี้
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
1.	 	ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบงัคบัของบริษทั	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติทีป่ระชุม	

ผูถ้อืหุน้	ด้วยความรับผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซือ่สตัย์สจุริต

2.	 	พจิารณาก�าหนดรายละเอยีดและให้ความเหน็ชอบ	วสิยัทศัน์	กลยทุธ์ทางธรุกจิ	ทศิทางของธุรกิจ	นโยบายทางธุรกจิ	

เป้าหมาย	 แนวทาง	 แผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณของบริษัทและบริษทัย่อย	 ตามทีค่ณะกรรมการบริหาร	

และฝ่ายจดัการจดัท�า

3.	 	ก�ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 ฝ่ายจดัการ		

หรือบคุคลใด	ๆ	ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด

4.	 	ตดิตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษทั					

5.	 	ด�าเนินการให้บริษทัและบริษทัย่อยน�าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพมาใช้	 รวมทัง้จดัให้มรีะบบ

ควบคมุภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน

6.	 	จดัให้มกีารท�างบดลุ	 และงบก�าไรขาดทนุ	 ณ	 วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษทั	 	 และลงลายมอืชือ่เพือ่รับรองงบ	

การเงินดงักล่าว	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ�าปี	เพือ่พจิารณาอนุมติั

7.	 	พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชี	 และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามที่	

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ	ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ�าปี	เพ่ือพจิารณาอนุมตัิ

8.	 	จดัให้มนีโยบายเกีย่วกับการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร	และการปรับใช้นโยบาย	

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ ่ม	

ด้วยความเป็นธรรม

9.	 	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	 ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ	

บริษทัมหาชน	 จ�ากดั	 พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม)	 พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		

พ.ศ.	2535		(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม)	รวมถงึ	ประกาศ	ข้อบงัคบั	และ/หรือระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	เข้าด�ารงต�าแหน่ง		

ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากออกตามวาระ	และพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังกรรมการ	

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ	 และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา	

ค่าตอบแทนน�าเสนอ	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมติั

10.		แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	

ทีด่	ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	 หรือคณะกรรมการ	

ชุดย่อยอืน่ใด	และก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว	เพือ่ช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าที	่

ของคณะกรรมการ

11.		พจิารณาก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มอี�านาจลงนามผกูพนับริษทัได้

12.		พิจารณาแต่งตั้งผู ้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	 หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และเลขานุการบริษัท	 รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ	

ผูบ้ริหารดงักล่าวตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

13.		ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมคีวามจ�าเป็นเพือ่ประกอบการตัดสนิใจทีเ่หมาะสม

14.		ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ	

บริษทัไทย	ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารน้ัน

	 	 ทัง้น้ี	การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัน้ัน	จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ		

หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	 สามารถอนุมัติรายการทีต่น

หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง	(ตามทีนิ่ยามไว้ในประกาศ	 ก.ล.ต.	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ)	 อาจมส่ีวน	

ได้เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	

ของบริษทั	 ยกเว้นเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย	 และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั

พจิารณาอนุมติัไว้
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ผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะผู้บริหาร	มีจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

เลขานุการบริษัท
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2555	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์		

เป็นเลขานุการบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้ง

ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานประจ�าปีของบริษทั	หนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้	รายงานการประชุม

ผูถื้อหุน้	รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร	ด�าเนินการอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	 ซ่ึงจัดท�าโดยกรรมการและ	

ผูบ้ริหารให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจด็วนัท�าการนับแต่วนัทีบ่ริษทัได้รับรายงานน้ัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติ	

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	และพิจารณาประสบการณ์	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ารงอยู่

แต่ละคณะในอัตราที่เหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน	

และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.	 นายซัง	โด	ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	 นายนวมินทร์	ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3.	 นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.	 นายธวัตวงศ์	ศิลมานนท์ ผู้อ�านวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

5.	 นายจิรประวัติ	บุณยะเสน ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย

6.	 นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต

7.	 นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

8.	 นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

9.	 นายธีรศักดิ์	ธาราวร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10.	นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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	 	 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556		มมีตอินุมตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกนิ	5,000,000	บาท			

และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน	2,000,000	 บาท	(เท่ากับปี	2555)	 	 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท		

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1.	 นายพิชญ์	โพธารามิก ประธานกรรมการ 840,000 - - 140,000 980,000

2.	 นายโสรัชย์	อัศวะประภา รองประธาน
กรรมการ	

กรรมการสรรหาฯ	

600,000 - 20,000 120,000 740,000

3.	 นายนวมนิทร์	ประสพเนตร ผู้ช่วยประธาน
กรรมการ	

360,000 - - 60,000 420,000

4.	 นายซัง	โด	ลี กรรมการ	 240,000 - - 40,000 280,000

5.	 นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 240,000 - - 40,000 280,000

6.	 นายคมศกัดิ	์วฒันาศรีโรจน์ กรรมการ	 240,000 - - 40,000 280,000

7.	 นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

240,000 240,000 - 80,000 560,000

8.	 นายปรีชา	ลีละศิธร กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจ

สอบ	และประธาน
กรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 80,000 460,000

9.	 นายเกรยีงศกัดิ	์เธยีรนุกลุ กรรมการอสิระ	
กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 80,000 460,000

รวม 3,240,000 480,000 60,000 680,000 4,460,000

หมายเหตุ		1)	ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

	 	 	 	2)	ทางบริษัทไม่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 และ	

	 	 	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน	10	ราย	ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม2556	เท่ากับ	20.46	ล้านบาท			

						ประกอบด้วย	เงินเดือน	และโบนัส

	

2)  ค่าตอบแทนอื่น
  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  ไม่มี

  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่	20	 มกราคม	2549	 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ	

กองทุนทิสโก้	จ�ากัด		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน	และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างาน

กบับริษทัในระยะยาว		ซึง่นโยบายของกองทนุเป็นเงนิสะสมของพนักงานในอตัราข้ันต�า่ร้อยละ	3	ของเงนิเดอืน		หรือ

สามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้			อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจาก

บริษทัโดยอ้างองิอายงุานของสมาชิกเป็นเกณฑ์	และบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรับผูบ้ริหารจ�านวน	

10	ราย	ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	1.06	ล้านบาท
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หน่วยงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน) 300

บริษัทในเครือ 466

รวม 766

บุคลากร
	 	 1)		จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	(ไม่รวมผู้บริหาร)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		รวมทั้งสิ้น	766	คน			

ซึง่บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนักงาน	รวมเป็นเงินจ�านวน	263.22	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดอืน		

ค่าล่วงเวลา	เงินประกันสังคม	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และอื่นๆ
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	 	 3)			 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

	 	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานมาโดยตลอด	 เนื่องจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจะเป็น

กลไกส�าคญัในการน�าความส�าเร็จมาสู่องค์กรโดยรวม	ดงัน้ัน	บริษทัจึงมกีารด�าเนินการทีจ่ะส่งเสริมให้พนักงานมคีวามรู้		

ความสามารถทักษะและประสบการณ์	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผ่านการฝึกอบรมพนักงาน	

ในทุกระดับช้ันตามโครงการฝึกอบรมประจ�าปี	 ซึ่งมีมากมายหลายโครงการที่จัดข้ึนทั้งภายในและภายนอกบริษัท	

โดยแต่ละหัวข้อจะก�าหนดให้สอดคล้องตามความสามารถและลักษณะงานของพนักงานผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก								

	 	 นอกเหนือจากการเรียนรู้ตามระเบียบปฎิบัติที่จัดขึ้นโดยฝ่ายฝึกอบรมแล้วหน่วยงานต่างๆ	 ภายในบริษัทเอง

กมี็ส่วนส�าคญัทีส่นบัสนุนให้พนักงานเกดิการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการจดักจิกรรมในรูปแบบทีแ่ตกต่างออกไป	และเปิด

โอกาสให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ได้ตลอดทั้งปี	อาทิ	ชมรมดนตรี	การเข้าร่วมวิ่งมาราธอน	การปลูก

ป่าชายเลน	โครงการร่วมสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน	เป็นต้น

หน่วยงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบาย 66

กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต 94

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 23

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานกรรมการ 			8

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร 20

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 31

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 31

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 14

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 4

รวม 300

 2)		จ�านวนพนักงานของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 คณะกรรมการบริษัทมเีจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสริมให้บริษัทด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	และมกีารก�ากบัดแูลกจิการที่

ดคีวบคูก่นัไป	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษทั	รวมทัง้รักษาสทิธิต่างๆ	ของผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ

และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	ความโปร่งใส	และเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ	ทั้งนี้	บริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการต่างๆตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2549	โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญ	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการ

คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	การซื้อขายหรือโอนหุ้น	การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ	ของบริษัท	รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในก�าไร	เป็นต้น	ดังนี้

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดย 

หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม	 เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ	 พร้อมความคิดเห็น 

ของคณะกรรมการบริษัท	 หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 และรายช่ือของกรรมการอิสระ	 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้	 รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไว้ในหนังสือ 

เชิญประชุม	 จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย	 เพื่อรักษาสิทธิในการ 

เข้าประชุม	รวมถงึข้อบงัคบับริษทัเกีย่วกบัการประชุมผูถื้อหุน้	และการออกเสยีงลงคะแนน	รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	 

เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสาร 

การประชุมด้วย	โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

(2)	 ก่อนการเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง	 ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

ในข้อบังคับของบริษัท	 โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน	 เพื่อรักษาสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นด้วย

(3)	 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	 และด�าเนินการประชุม	 อย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 โดย 

ในระหว่างการประชุม	 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง	 ก่อนจะให้ลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ	 และกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(4)	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ 

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5)	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั	ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์	และส�านกังาน	ก.ล.ต.

(6)	 จัดให้มีช่องทางที่ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 ของกรรมการ

อิสระในเร่ืองต่างๆ	 ได้แก่	 กิจกรรมของกรรมการ	 การก�ากับดูแลกิจการ	 และการตรวจสอบ	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ
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(7)	 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(ถ้ามี)	 อย่างชัดเจน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการ

ด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(8)	 ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน

ที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยด�าเนินการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

(1)	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม	ซึ่งได้ประกาศแจ้ง

ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม	โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	

(2)	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ	ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท	 และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือและส่งมอบใบสมัคร 

ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	 และเอกสารหลักฐานเก่ียวกับประวัติการศึกษา 

และการท�างานเสนอต่อบริษัท	 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ในคร้ังก่อนทีจ่ะมกีารประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้	 

ซึ่งบริษัทจะระบุวันสุดท้ายของแต่ละปีที่สามารถเสนอช่ือของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท	 เพื่อบริษัทจะได้ด�าเนินการ 

ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท	 ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป	 และประกาศแจ้งการ

รับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม	บริษัท 

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3)	 ด�าเนนิการประชุมผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุมเสมอ	และมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระ

ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อน 

การตดัสนิใจ	โดยบริษทัจะไม่เพิม่วาระการประชุม	ตามมาตรา	105	แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	 

โดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4)	 เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระทั้งหมด	 ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก ่

ผูถ้อืหุน้	เพือ่สนับสนุนให้ผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เอง	รวมทัง้เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะ	และ

มีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5)	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับวาระที่ส�าคัญ	เช่น	การท�ารายการที่เกี่ยวโยง	การท�ารายการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 และจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ืองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	 

ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม	 เพื่อน�าผลคะแนนมารวมค�านวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วง

หน้าในหนังสือมอบฉันทะ	ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

(6)	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว	 ต่อตลาดหลักทรัพย์	

และส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 หลังการประชุมเสร็จสิ้น	14	 วัน	 และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย

(7)	 ก�าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อความเป็นธรรม 

ต่อผู้ถือหุ้น	และจะแจ้งเตือนไม่ให้	กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงาน	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	คู่สมรส	บุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ	และ	Nominee		ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท	และการเปลี่ยนแปลง

ราคาหุ้นบริษัท	และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	 โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับ 

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	
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หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน

ที่กรรมการและผู้บริหารนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่	เมื่อเข้ารับต�าแหน่งภายใน	30	วันท�าการ	และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ

หรือขายหลักทรัพย์ภายใน	3	วันท�าการต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม	(Ethic)	 ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน

บริษัท	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พนักงาน	 เจ้าหน้ี	 คู่ค้า	 และคู่แข่ง	 องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ	 

รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น

  บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ต่อผู้ถือหุ้น 

	 	 อย่างถกูต้อง	ครบถ้วนและทนัเวลา	โดยผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	การแจ้งข้อมลูผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์	 

	 	 การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	การประกาศทางหนังสือพิมพ์	การจัดท�า	Press	Release	หรือการจัดส่ง 

	 	 จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต้น

  ลูกค้า

  บริษทัเน้นให้ความส�าคัญกับความพงึพอใจของลกูค้า	และมุง่พฒันาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ	เพือ่น�าเสนอ 

	 	 ต่อลูกค้า	 ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า	 และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองที่ลูกค้า 

	 	 ร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน�า

  พนักงาน

	 	 บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	 มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม	 และจัดให้ 

	 	 พนักงานทุกคนรับทราบนโยบาย	 และสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ	 โดยมีคู่มือพนักงานซึ่งระบุข้อก�าหนดเก่ียวกับ 

	 	 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�างาน	 หลักเกณฑ์การลางาน	 รวมทั้งคู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม	 การประกันชีวิต 

	 	 แบบกลุ่ม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน	โดยส่งเสริม 

	 	 ให้พนักงานได้รับการอบรม	สมัมนา	ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท	เพือ่ให้พนักงานได้รับการพฒันาความเชีย่วชาญ	 

	 	 และความสามารถในการปฏิบติังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	และทนัต่อการเปลีย่นแปลงนวตักรรมต่างๆ	ของธรุกรรม 

	 	 และข้อก�าหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ	 ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม	 เช่น	 การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับ 

	 	 ประกาศ	 ข้อก�าหนด	 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์	 และ	 ก.ล.ต.	 การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของ 

	 	 สถาบันต่างๆ	การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ	เป็นต้น

  เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง

	 	 บรษิทัเน้นการปฏบิัตติามเงือ่นไขทางธรุกจิต่อคูส่ัญญาที่ไดต้กลงกนัไว้อยา่งเปน็ธรรม	และประพฤตติามกรอบกตกิา	 

	 	 บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน	 และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนปฏิบัติตาม 

	 	 ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย	ประกาศ	ข้อก�าหนด	และกฎระเบียบต่างๆ	ที่ก�าหนดโดยองค์กรที่ก�ากับดูแล	และหน่วย 

	 		 งานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง	ตลาดหลักทรัพย์		 

	 		 ส�านักงาน	ก.ล.ต.	เป็นต้น	รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษทัให้ความช่วยเหลือ	 บริจาคทรัพย์สนิให้แก่มลูนิธิและองค์กรต่าง	 ๆ	 ทีม่ส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมตามโอกาส	 

	 		 เช่น	 บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	 และอุปกรณ์ส�านักงานให้แก่	 วัด	 มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น	 ที่มีกิจกรรมทางสังคม	 

	 		 เป็นต้น	นอกจากน้ีจะจดัให้มีการรณรงค์ประหยัดพลงังานการใช้ทรัพยากรในบริษทัเท่าทีจ่ะท�าได้

บริษทัจดัช่องทางการรับเร่ืองเกีย่วกบับรรษทัภบิาลของบริษัท	(CG	Hotline)	 ไว้ส�าหรับเปิดรับข้อร้องเรียน	 ข้อคดิเหน็	 

	 		 หรือข้อเสนอแนะ	รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร	ทัง้จากพนักงานเอง	 

	 		 และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี	 โดยช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกับ 

	 		 บรรษัทภิบาลของบริษัท	“CG	Hotline”	มี	5	ช่องทางได้แก่

1.	 โทรศัพท์

2.	 โทรสาร

3.	 เว็บไซต์ของบริษัท	หรือ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	ที่	cghotline@mono.co.th

4.	 ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท	หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท

5.	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	โดยตรงถึงกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ	 และได้ก�าหนด 

	 		 ข้ันตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่ม 

	 		 บุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ทัง้นี	้เพือ่เป็นการป้องกนัและลดการสบืค้นข้อมลูต่างๆ	ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

	 		 และบริหารงานของบริษทั	อนัจะท�าให้สญูเสยีทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์	เลขานุการบริษทั	จะร่วมกับคณะกรรมการ 

	 		 ตรวจสอบพจิารณาข้อร้องเรียนหรือค�าถามเฉพาะเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษทั 

	 		 หรือเรื่องที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ดังต่อไปนี้

(ก)	 ข้อร้องเรียนหรือข้อมลูทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ต่อการสบืค้น	เกีย่วกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

		 	 	 ของบริษทั	หรือกรรมการ	หรือผูบ้ริหาร	หรือพนักงานของบริษัท	อนัจะท�าให้บริษัทเสยีหายหรือสญูเสยีประโยชน์ 

		 	 	 ที่พึงจะได้รับ

(ข)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย	หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

(ค)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�าหนดไว้แล้ว

(ง)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 (Conflict	of	 Interest)	 หรือรายการ 

			 	 	 ที่เกี่ยวโยง	(Connected	Transaction)	 กับบริษัทที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 

			 	 	 หรือตลาดหลักทรัพย์

(จ)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
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(ฉ)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช)		 ข้อร้องเรียนอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทัให้ความส�าคญักบัข้อมลูข่าวสารทีต้่องแจ้งแก่ตลาดหลกัทรัพย์	ผูถ้อืหุน้	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในด้านของความ

ถูกต้อง	ความเพียงพอ	ความรวดเร็วความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่มดังนี้

(1)		เปิดเผยข้อมูลบริษัท	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของงบการเงนิน้ัน	จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจทานจากผูส้อบบญัชีว่า	ถกูต้องตามทีค่วรใน

สาระส�าคญัตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษทั		

ก่อนการเผยแพร่ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2)		 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ	โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เช่น	งบการเงิน	แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

(3)		 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย	 จ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วม 

การประชุม	และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	และผูบ้ริหารระดบัสงูไว้ภายใต้หวัข้อการจัดการตามแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

(4)		 เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

(5)		 เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบไปโดยสรุป	และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

ในการแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

ทั้งน้ี	 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน	 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึนมาเพื่อรองรับ	 เน่ืองจาก

กจิกรรมในเรือ่งดงักล่าวยงัมไีม่มากนัก	แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารท�าหน้าทีติ่ดต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั	 

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง		

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
(1)	ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	จัดกลุ่มได้	2	ลักษณะ	คือ

	 	 	 ลักษณะที่	1	แบ่งตามการบริหารงาน	แบ่งได้เป็น	

	 	 	 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	 	 	 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 	 	 ลักษณะที่	2	แบ่งตามความเป็นอิสระ

	 	 	 •	 กรรมการอิสระ

	 	 	 •	 กรรมการไม่อิสระ

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	 คน	 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

จ�านวน	3	คน	(ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	รายแรกทุกราย	นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารลงมา)	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	6	คน	ซึ่งในจ�านวนนี้	มีกรรมการ	3	คน	เป็นกรรมการอิสระ

และด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	 ส�าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	 คน	 ประกอบด้วย		

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 โดยโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด	ท�าให้เกิด

การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ	 ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 ทั้งนี้	 จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

ที่ได้ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

(2)	ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ังให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอตัราจ�านวนหน่ึงในสาม		ถ้าจ�านวน 

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหน่ึงในสาม	 กรรมการ

ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไป 

ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานที่สดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากต�าแหน่ง	กรรมการซึง่พน้จากต�าแหน่งอาจไดร้บัเลอืก 

ตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.	 ตาย

2.	 ลาออก

3.	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

และมีสทิธิออกเสียง

5.	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

(3)	กรรมการอสิระจะต้องมคีณุสมบตัติามข้อก�าหนดของ	ก.ล.ต.	คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรัพย์

(4)	คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทัง้หมด	และต้องมจี�านวน 

ไม่น้อยกว่า	3	คน

(5)	ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการ 

คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(6)	กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ 

บริษัทอื่นได้	 แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	 ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ตลาดหลักทรัพย์	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

(7)	คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 

ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบและปฎบิติัหน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษัท	ประสานงานให้มกีาร 

ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	และหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ
(1)	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ	 เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด	 

และได้ก�าหนด	คุณสมบัติ	และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
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•	 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือก�ำหนดนโยบำยและตัดสนิใจกำรด�ำเนินงำนทีส่�ำคัญซ่ึงคณะกรรมกำร

บริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆที่จะน�ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำม

เห็นชอบรวมทั้งตรวจสอบติดตำมกำรด�ำเนินนโยบำย	และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ	ของบริษัท

ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั	 เพือ่ให้มกีำรถ่วงดลุอ�ำนำจ

โดยแยกหน้ำที่กำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน	 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น

ผู้บริหำร	 โดยเป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำร	 และมีหน้ำที่ในฐำนะ	 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร		

และกำรประชุมผูถ้อืหุน้	ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นหวัหน้ำและผูน้�ำคณะผูบ้ริหำรของบริษทัรับผดิชอบ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท	ในกำรบริหำรจัดกำร	เพื่อให้บรรลุตำมแผนงำนที่วำงไว้

•	 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพือ่ช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของบริษทั	

ให้มีควำมถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ	 และสอบทำนให้บริษัท	 มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร	

ตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเหมำะสม	และมปีระสทิธิผล	รวมถึงกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่ำงๆ	ตำมทีก่�ำหนดในระเบยีบ

หรือนโยบำยของบริษัท	ตลอดจนกฎและประกำศทีเ่กีย่วข้อง

•	 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน	เพือ่พจิำรณำสรรหำผูท้ีเ่หน็สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท	และน�ำเสนอกำรพจิำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพือ่พจิำรณำอนุมติั	หรือน�ำเสนอทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้เพือ่พิจำรณำอนุมัติ	แล้วแต่กรณี	รวมทัง้เพือ่พจิำรณำผลตอบแทนของกรรมกำรบริษทั	และผูบ้ริหำร

ระดบัสงู	สญัญำจ้ำงผูบ้ริหำรระดบัสงู	และอตัรำกำรข้ึนเงนิเดอืนโดยรวม	เพือ่เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร

โดยคณะกรรมกำรบริษัท	 จะเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง	 และอัตรำกำรข้ึนเงินเดือน	

โดยรวม	ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้นคณะกรรมกำรจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

•	 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง	 เพือ่พจิำรณำควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินงำนของบริษทัทัง้น้ี	 โดยใน

แต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมกีำรประชุมประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำงๆ	อย่ำงน้อยปีละ	1	คร้ัง	

(2)	ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	 และสมำชิกของ	

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย	1	คนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย	

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ�ำ

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล	

และกำรบริหำรงำนประจ�ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน	 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำน	

เจ้ำหน้ำที่บริหำร	 โดยเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในกำรตัดสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษัท	 อันเป็นผลมำจำก	

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ที่ได้พิจำรณำและก�ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้น�ำ	

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วม	

ในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ	 ตลอดจนท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท		

ทัง้น้ี	ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกตปิระจ�ำวนั	แต่ให้กำรสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธรุกจิ

ของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

นอกจำกนี้	 ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร		

เพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1)	คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้ำแต่ละปี	อย่ำงน้อย	4	ครั้งต่อปี	(ทุกๆ	3	เดือน)	และก�ำหนด
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วาระประจ�าของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน	 เช่น	 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ	

โดยผู้สอบบัญชี	 เป็นต้น	 ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากน้ีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น	ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน	บริษัท 

จะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับ

ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

(2)	คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ	1	 คร้ังเพื่อพิจารณารับทราบผลการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาประจ�าเดือน	และบริหารงานต่าง	ๆ	

(3)	คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้ได้	โดยให้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน

(4)	รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า	 เอกสาร 

ดังกล่าวมีลักษณะโดยย่อ	 ยกเว้นเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้น�าเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

(5)	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็น 

และเหมาะสม	 โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

(6)	กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และเลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น	

(7)	ในการประชมุทกุคร้ังควรจดัให้มผีูบ้ริหารและผูท้ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ให้ข้อมลูและรายละเอยีดประกอบการ

ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
(1)	คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมนิผลการปฎิบติังานในลกัษณะของกลุม่รวม	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	เพือ่

ปรับปรุงและแก้ไขการ	ด�าเนินงานต่อไป	 โดยมกีารก�าหนดหวัข้อทีจ่ะประชุมอย่างชัดเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิ

ดงักล่าว	ทัง้น้ี	ในการประเมินจะแบ่งเป็น	2	ส่วน	โดยให้กรรมการบริษทัทกุคนประเมนิ	ดงัน้ี

(ก)		การท�างานตนเองในฐานะกรรมการและ

(ข)		การท�างานของคณะกรรมการบริษัท	เพือ่รวบรวมความเหน็เสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่รับทราบและพจิารณาปรับปรุง 

แก้ไขต่อไป

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	 ก�าหนดข้ึนโดยมกีารเปรียบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม	 และก�าหนด

ข้ึนตามประสบการณ์	 ขอบเขต	 และหน้าทีค่วามรับผดิชอบทีก่รรมการด�ารงอยูใ่นแต่ละคณะเป็นอตัราทีแ่น่นอน 

และเหมาะสม	

(2)	 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดทีไ่ด้รับอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	ทัง้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน	โบนัส	และผลตอบแทนจงูใจอืน่

(3)	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee)	จะพจิารณาค่า

ตอบแทนและผลการปฎิบตังิานของกรรมการ	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	 เพือ่เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท	และผูถ้อืหุน้ต่อไป	

(4)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 เป็นประจ�าอย่างน้อย 
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	 กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงินได้	คอื	 

นางพรรณี	วรวฒุจิงสถติ		และมนีางสาวสวนศรี	สวนกูล	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / 
จ�านวนการประชุมทั้งหมด

นางพรรณี	วรวฒุจิงสถติ ประธานกรรมการตรวจสอบ	 4/4

นายปรีชา	ลลีะศธิร กรรมการตรวจสอบ	 3/4

นายเกรยีงศกัดิ	์เธียรนุกลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4

ปีละ	1	 คร้ัง	 โดยมหีลกัเกณฑ์หรือแนวทางพจิารณาจากการด�าเนินงานของบริษทั	 ผลการปฎบิตังิาน	 อายงุาน	 

และศกัยภาพในการปฎบิตังิานของพนักงาน	เป็นต้น	และเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการบริษัทพจิารณาต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
(1)	 สนับสนุนให้กรรมการบริษทั	 ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษัท	 เข้าร่วมการสมัมนา	 อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย์	ก.ล.ต.	และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ	เพือ่สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้

มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎบิติังานอย่างต่อเน่ือง	ทัง้น้ี	อย่างน้อยกรรมการบริษัท	จะต้องผ่านการอบรมและ

เข้าอบรมในหลกัสตูรต่อเน่ืองตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรัพย์	และก.ล.ต.ก�าหนด

(2)	จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกับบริษัทให้แก่กรรมการใหม่	 เช่น	 คูม่อืกรรมการบริษทัจดทะเบียน	 แบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	 รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานการประชุม 

ผูถื้อหุน้	รวมทัง้	นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบริษทั	(Corporate	Governance	Policy)	และอืน่ๆ	ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการปฎบิติัหน้าทีข่องกรรมการใหม่

(3)	จดัให้มกีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ริหารและพนักงาน	โดยพจิารณาความเหมาะสม

ของงานและเวลาเป็นหลกั	โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและพจิารณาผลการปฎิบติังานดงักล่าว	

เพือ่เป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบริษัท	อกีทัง้เป็นการพฒันาผูบ้ริหารและพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถ

ในการท�างานมากข้ึนและสามารถท�างานแทนกนัได้

คณะกรรมการชุดย่อย
	 	โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา	68	 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 

และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556		คณะกรรมการตรวจสอบ	มจี�านวน	3	ท่าน		และมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบ	ดงัน้ี
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	 นับตัง้แต่วนัทีไ่ด้รับแต่งตัง้	 กรรมการตรวจสอบ 

ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	 กรณีทีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ 

ตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบริษัทก�าหนด	โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทน

จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลักทรัพย์)	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทั	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

•	 ความเหน็เกีย่วกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	 

หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

•	 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.	 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ในเรื่องดังต่อไปนี้

•	 พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน	 แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 และงบประมาณ	 รวมทั้งบุคลากรว่าเหมาะสม	 

สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน	 และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
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•	 พจิารณาการแต่งต้ัง	โยกย้าย	หรือ	เลิกจ้างหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

•	 พจิารณาการเสนอรายงานผลการปฏบิติังาน

•	 พจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8.	 พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์	และวิธีการตรวจสอบ	ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

9.	 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

10.	รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการบริษัทเพือ่ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

•	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

•	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง	

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	

หรือ	ตลาดหลักทรัพย์	

11.	ด�าเนินการตามข้อ	(1)	-	(10)	 ข้างต้น	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย	 เท่าที่ได้รับการมอบ		 

หมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

12.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	ทั้งน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ	 ได้แก่	 การเชิญกรรมการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้าง 

ของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ	ชี้แจง	หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 การปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท	(ถ้ามี)	 หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นบุคคล

ภายนอกเป็นคร้ังคราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั	การขอให้พนักงานของบริษทัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบักจิการ 

ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใดๆ	ภายในขอบเขต

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	 รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ	 ที่กล่าวแล้ว	 ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย	เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

				บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน	จึงว่าจ้างบริษัท	เอส.ซี	การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ	(1995)	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ	กับบริษัทและบริษัทย่อย	เป็นผู้ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	โดย

ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษทัและบริษทัย่อยเพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัและบริษทัย่อยมรีะบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / 
จ�านวนการประชุมทั้งหมด

นายโสรัชย์	อศัวะประภา ประธานกรรมการบริหาร 14/17

นายนวมนิทร์	ประสพเนตร กรรมการบริหาร 14/17

นายซงั	โด	ลี กรรมการบริหาร 17/17

นายคมศกัดิ	์วฒันาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 15/17

นายจริประวัต	ิบณุยะเสน กรรมการบริหาร 16/17

นายปฐมพงศ์	สริชัยรัตน์ กรรมการบริหาร 14/17

2. คณะกรรมการบริหาร
ณ	 วนัที	่31	 ธันวาคม	2556	 	 คณะกรรมการบริหาร	 มจี�านวน	6	 ท่าน	 	 และมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร	ดงัน้ี

โดยมีนางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหาร	มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	นับแต่วนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้	ทัง้น้ี	จะเลอืกกรรมการบริหาร

แทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1.	 คณะกรรมการบริหาร	มหีน้าทีใ่นการบริหารกิจการของบริษัท	ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษทั	

ทั้งน้ี	 ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 หรือค�าสั่งใดๆ	 ที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด	 นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ	 ที่จะน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	

2.	 จัดท�าวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 นโยบายทางธุรกิจ	 แผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 ตรวจสอบ	ตดิตามการด�าเนินนโยบาย	และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษัท	ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายอย่าง	มีประสิทธิภาพ

4.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ	 อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ 

งบประมาณประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้	 โดย

ในการด�าเนินการใดๆ	 ตามที่กล่าวข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย	 หรือ 

การจัดซ้ือ	 หรือจัดจ้าง	 หรือเช่า	 หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัท	 ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจและงานสนับสนุน	 ได้ในวงเงินไม่เกิน	30	 ล้านบาท	 และอนุมัติการกู้	 หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 

เพือ่ธุรกรรมตามปกตขิองบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน	30	ล้านบาท	
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5.	 ให้คณะกรรมการบริหาร	รายงานผลการด�าเนินงานในเร่ืองและภายในก�าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี	ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.1	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.2	รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเกีย่วกบังบการเงินของบริษัท	ซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส	

ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.3	รายงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร		

6.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 เพ่ือพจิารณาด�าเนินการใดๆ	 ตามอ�านาจหน้าทีข่องตนทีก่�าหนดในค�าสัง่น้ี	 จะต้อง 

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม	จงึจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในอันที่จะสามารถด�าเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้

7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ	 

1	(หนึ่ง)	เสียง	ในกรณีที่เสียงเท่ากัน	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก	1	(หนึ่ง)	เสียง

8.	 การลงมตใินเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร	จ�าต้องได้รับคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนเสยีงทัง้หมด

ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ่ลงมตน้ัิน

9.	 ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	 กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรียกให้มกีาร

ประชมุเป็นกรณีพเิศษต่างหากจากการประชุมตามปกติกไ็ด้	แต่ทัง้น้ี	ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการ

อืน่ในระยะเวลาตามสมควร	และเพียงพอแก่การท�าหน้าทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชุมน้ัน

10.	 คณะกรรมการบริหาร	 จะแต่งตั้งคณะท�างาน	 และ/หรือบุคคลใดๆ	 เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหาร	 หรือเพือ่ให้ด�าเนินงานใดๆ	 อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร	 หรือ

เพื่อให้ด�าเนินการใดๆ	 แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริหารก็ได้

11.	 ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบอ�านาจช่วง	 

และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสอืมอบอ�านาจทีใ่ห้ไว้	และ/หรือเป็นไป 

ตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้	 ทั้งน้ี	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ 

คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย์)	อาจมีส่วนได้เสีย	หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ	หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

อืน่ใดกบับริษทัหรือบริษัทย่อยของบริษัท
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ชื่อ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / 
จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด

นายปรีชา ลลีะศธิร
ประธานกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน
2/2

นายเกรยีงศกัดิ ์เธียรนุกลุ
กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน

2/2

นายโสรัชย์ อศัวะประภา
กรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน

2/2

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน และมีรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน 
1. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลและเสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

และ/หรือทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทั

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ 

ผูบ้ริหารระดบัสงู 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัค่ิาตอบแทนและผลประโยชน์

ของผูบ้ริหารระดบัสงู ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั  ให้คณะกรรมการบริษทัน�าเสนอทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มจี�านวน 6 ท่าน  และมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / 
จ�านวนการประชุมทั้งหมด

นายโสรัชย์ อศัวะประภา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

นายธวตัวงศ์ ศลิมานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

นายจริประวัต ิบณุยะเสน กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

นายบรรณสทิธ์ิ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

นางสาวปวณีา พนูพฒันสขุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4

โดยมีนางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี จะเลือก

กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษทัซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ 

ทีส่�าคญั เช่น ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อช่ือเสยีงของกจิการ เป็นต้น 

เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ

2. ก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง โดย

สามารถประเมิน ตดิตาม และดแูลปริมาณความเสีย่งของบริษทัให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

3. ดแูลและติดตามการปฏบิตัติามนโยบายการบริหารความเสีย่งภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่ริษทัจะยอมรับได้
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5.	 ก�าหนดมาตรการทีจ่ะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6.	 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง	โดยรวมถึงความมปีระสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิ

ตามนโยบายทีก่�าหนด

7.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร	 การด�าเนินงาน	 และสถานะความเสี่ยงของบริษัท 

และการเปลีย่นแปลงต่างๆ	รวมถึงสิง่ทีต้่องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบาย	และกลยทุธ์ทีก่�าหนด

8.	 จดัให้มคีณะท�างานบริหารความเสีย่งตามความจ�าเป็น

9.	 สนับสนนุคณะท�างานบริหารความเส่ียงในด้านบคุลากร	งบประมาณ	และทรัพยากรอืน่ทีจ่�าเป็น	ให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรับผดิชอบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 การคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท	บริษัทมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	 ทั้งนี้	 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 

ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม)	 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนี้	ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ	รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย

	 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั/กรรมการอสิระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการด�าเนินการ	ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษทั	ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

	 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท	 โดยพิจารณาจากความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ ์

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ	 หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 

อย่างไรกต็าม	การแต่งต้ังกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพจิารณาอนุมติัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	 ทั้งนี้	 ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดังต่อไปนี้

(1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	

(2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได	้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน 

จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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	 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได	้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการ

ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัน้ันให้จบัสลากกัน	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไป	ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	อาจได้รับเลือกให้

กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้	

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
	 บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท	และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	โดยคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	

	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท	 โดยคุณสมบัติของผู้ที่

จะมาท�าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ	 พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ประสบการณ์การท�างาน	 และความเหมาะสมอื่นๆ	

ประกอบกัน	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	ทั้งนี้	หากมีกรรมการอิสระ

คนหน่ึงคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งต้ังกรรมการอิสระทีมี่คุณสมบติัตามทีก่�าหนดข้าง

ต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน	โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเปน็กรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่อง

กรรมการอิสระที่ตนแทน

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ดังนี้

1.	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถื้อหุน้

รายใหญ่	หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษัท	ทัง้น้ี	ให้นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายน้ันๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนักงานทีป่รึกษาทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษทั	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือของผูม้อี�านาจควบคมุ 

ของบริษทั	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน		 

ทัง้น้ี	ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ	หรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษทั

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดามารดา	 

คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรือบคุคลทีจ่ะได้รับ

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ�านาจควบคมุของบริษทัหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย 

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	 รวมถึงการท�า

รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การ

ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี 

ภาระหนี้ที่ต้องช�าระตอ่อีกฝา่ยหนึง่	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของบรษิัทหรอืตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท 

ข้ึนไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งน้ี	 การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า 

ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน	 

โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว	 ให้นับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิข้ึนในระหว่างหนึง่ปีก่อนวันทีม่คีวามสมัพนัธ์ 

ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นัย	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	หรือหุน้ส่วนของส�านักงานสอบบญัชี	ซึง่มผีูส้อบบญัชีของบริษทั	

บริษทัใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัสงักดัอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงิน	ซึง่

ได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบริษัท	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นัย	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั	 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	 หรือผูถ้อืหุน้ซ่ึงเป็นผู้ 

ทีเ่กีย่วข้องกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นัียกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็น 

หุน้ส่วนทีม่นัียในห้างหุน้ส่วน	หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ทีป่รึกษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ�า	

หรือถือหุน้เกนิร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขันทีมี่นัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษทัย่อย

9.	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราว

ละ	3	ปี	โดยบริษทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ	ทีส่อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่	ทจ.	28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ลงวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2551	

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.	 ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท	หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	(แล้วแต่กรณี)	

2.	 เป็นกรรมการอสิระทีมี่คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระดงักล่าวข้างต้น	และ

2.1	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทย่อย	 

บริษทัร่วม	บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูบ้ริษทั	และ

2.2	 ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกันเฉพาะทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน

	 นอกจากนี้	กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได	้

นอกจากนี้	บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และความมีจริยธรรมเป็นต้น
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	 ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการ

บริษัท	กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	กรณีทีต่�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบติั

ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 โดยบุคคล 

ที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร	 โดยจะพจิารณาคัดเลอืกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู 

ของบริษทัทีส่ามารถบริหารงานในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานตามปกตธุิรกจิและงานบริหารของบริษทั	และสามารถก�าหนด

นโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท

ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	กระท�าโดยแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน	1	ใน	3	ของ

จ�านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอสิระ	โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่า

ตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการหรือผู้บริหาร 

ระดบัสงูของบริษทัในสายงานธุรกจิและสายงานสนับสนุน	เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งของบริษทั	

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ	 และการด�าเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหาร

งานบริษทัย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกจิหลกัของบริษทั	ตามมติของผูถ้อืหุน้โดยสจุริต	ภายใต้กฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อ

บังคับของบริษัท	รวมถึงการก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในการก�ากบัดแูลเพือ่ควบคมุ	จดัการและรับผดิชอบ		การด�าเนินงานของบริษทั

และบริษัทย่อย	สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญๆ	ได้ดังต่อไปนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 

และบริษทัร่วม	เพือ่ดแูลการบรหิารงานของบริษทัน้ันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล		

2.	 คณะกรรมการบริษัทมีการตดิตามดแูลการด�าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมทีไ่ด้ลงทนุอย่างสม�า่เสมอ	 รวมทัง้มี

การก�าหนดทศิทางให้บคุคลทีบ่ริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถอืปฏิบติั	

3.	 คณะกรรมการบริษัทมีการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม	 ให้เป็นไปตามนโยบาย 
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ทางธุรกจิ	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินงาน	กลยุทธ์	และงบประมาณ	ตามทีม่กีารพจิารณาอนุมติัไว้

4.	 คณะกรรมการบริษทัมกีารพจิารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมให้มปีระสทิธิภาพ	

และเอือ้ต่อสภาพการด�าเนินธรุกจิ

5.	 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุหรือการด�าเนินงานต่างๆ		 การท�ารายการการได้มา 

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ	 จากสถาบันการเงิน	 การให้กู้ยืมเงิน	 การเพิ่มทุน	 

การลดทนุ	การเลกิบริษัท	ทีมี่ผลต่อการด�าเนินธุรกจิอย่างมนัียส�าคญัของบริษทัย่อย	และบริษทัร่วม

6.	 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานความถูกต้องเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ	 สอบทานระบบการควบคมุ

ภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 การท�ารายการเกีย่วโยงกนั	 การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	 

รวมถึงการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม

7.	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่งของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

8.	 คณะกรรมการบริษทัมุง่พฒันาการบริหารจดัการบริษทัย่อย	 และบริษทัร่วมให้มรีะบบการก�ากบัดแูลกจิการ	 และการ

บริหารความเสีย่งทีด่	ี	

9.	 คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษทัย่อย	และบริษทัร่วม	และมกีารพจิารณาผลการด�าเนิน

งานอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่วางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษทัมีนโยบายและวธิดีแูลกรรมการและผูบ้ริหารในการน�าข้อมลูภายในของบริษัท	ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.	 บริษทัก�าหนดแนวทางการเกบ็รักษาข้อมลูและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ความเป็นธรรม 

ต่อผูถ้อืหุน้	ลูกค้า	คู่ค้า	และผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย	ตามกฎหมายและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	

2.	 บริษทัห้ามไม่ให้	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนักงาน	ใช้ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัและมี

ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์บริษัทซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	เพือ่ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้กีย่วข้อง	

3.	 บริษทัก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายข้ึนไปหรือเทยีบเท่า	และพนักงานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานทีรั่บทราบข้อมลูภายใน	จะต้องระงับการซือ้	และ/หรือ	การขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	 เดอืนก่อนทีบ่ริษทั	 จะมกีารเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน 

หรือข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นสาระส�าคัญ	ซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์	จนกว่าบริษทัจะได้เปิดเผยข้อมลูภายใน

ดงักล่าวต่อสาธารณชนแล้ว	

4.	 บริษทัก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายข้ึนไปหรือเทยีบเท่า	จดัท�าและน�าส่งรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของบริษัทซ่ึงบคุคลดงักล่าวรวมถงึคูส่มรสและของบตุร 

ทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะถอือยู	่มายงัเลขานุการบริษัท	โดยให้จดัท�าและน�าส่งภายใน	30	วนัท�าการภายหลงัเข้ารับต�าแหน่ง	และ

รายงานทกุคร้ังต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	เมือ่มกีารซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน	3	วนัท�าการ	ทัง้น้ี	ตามทีพ่ระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด

5.	 นอกจากน้ี	 บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	 ผูบ้ริหาร	 ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทยีบเท่า	 รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ	 จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ 

ทกุคร้ังเมือ่มีการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพย์	เพือ่แจ้งให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องรับทราบต่อไป	
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6.	 บริษทัให้ความส�าคญัต่อการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ	 หรือท�าให้ผลประโยชน์

ของบริษทัลดลง	หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจรรยาบรรณ

และข้อพงึปฏบิติัในการท�างาน	สญัญาจ้างแรงงาน	และข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน		

7.	 บริษทัให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้า	โดยไม่น�าสารสนเทศดงักล่าวมาใช้เพือ่ผลประโยชน์

ของกรรมการผู้บริหาร	พนักงาน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก�าหนด

8.	 บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	 โดยควบคุม	 และ/หรือ	 ป้องกัน 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก	 และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ	 

ตามอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

9.	 กรณีทีบ่คุคลภายนอกมส่ีวนร่วมในการท�างานเฉพาะกจิเกีย่วกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่าง

การเจรจา	 ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	 

บคุคลเหล่าน้ันจะต้องท�าสญัญาเก็บรักษาข้อมลูความลบั	(Confidentiality	Agreement)	จนกว่าจะมกีารเปิดเผยข้อมลู

ต่อตลาดหลกัทรัพย์และส�านกังาน	ก.ล.ต.

10.	 กรรมการ	 ผูบ้ริหาร	 พนักงาน	 ผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมลูภายในจะต้องถกูลงโทษทางวนิยั	 และ/หรือ	 กฎหมาย 

แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี	2556	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	 ส�านักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จ�ากัด	 

และส�านักงานตรวจสอบบญัชีต่างประเทศ	โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ประเภท ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบญัชี 3,410,000

ค่าบริการอืน่ 70,000

รวม 3,480,000
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ในปี	2556	บริษัทปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้	โดยมรีายละเอยีด	

ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง   
      เท่าเทียมกัน 

1.	 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	 ในวันที่	13	 มีนาคม	2556	 เป็นช่วงก่อนที่บริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	mai	 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงานกลต.	 รวมถึงนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการ	ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมเอกสารประกอบ	(ดังที่ปรากฎอยู่

ในนโยบาย)	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน	โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน	โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม	

และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบ	100%	

2.	 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง	 ก่อนลง

คะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ	 และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยในวาระปกติ	 ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน	และวาระอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ	ให้ถือคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.	 บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน	 ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท	มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

4.	 ตัง้แต่บริษทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว	บริษัทด�าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก.ล.ต.	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท	http://www.mono.co.th	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 

กรรมการและผู้บริหาร	 ในหมวด	 “การก�ากับดูแลกิจการ”	 และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ข้อมูลทางการเงิน	 

ในหมวด	 “นักลงทุนสัมพันธ์”	 และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง	 

Email	:	ir@mono.co.th

5.	 นโยบายเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป	ี 

(แบบ	56-1)	 ข้อ	9.5	 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน	 และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ 

และผู้บริหาร	 เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซ้ือขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการ 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	 หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ราคาหลักทรัพย์

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ในแง่การด�าเนินธุรกิจ	กลุ่มบริษัทมีหน่วย 

งานบริการลูกค้า	Customer	Service	 ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท	 

รับข้อร้องเรียน	 และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า	 ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

เปิดช่องทางในการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน	 “CG	Hotline”	 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มี 

ข้อพิพาทใดๆ	กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทัเปิดเผยข้อมูลส�าคญั	ทัง้ข้อมูลทางการเงนิ	และข้อมลูทีม่ใิช่ทางการเงนิ	อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และเท่าเทยีมกัน	 

ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน	 กลต.ก�าหนด	 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	 และมีการเผยแพร่ 

ข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของบริษัทอย่างสม�า่เสมอ

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย	 กรรมการอสิระ	3	 ท่าน	 จากกรรมการทัง้หมด	9	 ท่าน	 กรรมการ

อิสระทั้ง	3	 ท่าน	 ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 โดยมีคุณสมบัติตามตามข้อก�าหนด 

ของ	ก.ล.ต.	คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรัพย์	และมคีวามเป็นอสิระในการบริหารงานตรวจสอบ

2.	 คณะกรรมการบริษัทแยกอ�านาจหน้าทีแ่ละบทบาทของประธานกรรมการกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไว้อย่างชัดเจน	

ไม่ได้เป็นบคุคลเดยีวกนั		ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ	แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนนิ

ธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอย่างสม�า่เสมอ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารรับผดิชอบเกีย่วกับ

การบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

3.	 บริษทัแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	 และผูบ้ริหาร	 

ไว้อย่างชัดเจน	มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชัดเจน

4.	 บริษทัมีข้อปฏิบตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ	ผูบ้ริหาร	 เพือ่เป็นหลกัในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นความ

รับผดิชอบในการปฏิบตัหิน้าที	่โดยเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทั

5.	 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	4	 คร้ังต่อปี	 เพื่อพิจารณาวาระประจ�าของแต่ละ

ไตรมาส	 และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉล่ียเดือนละ	1	 คร้ัง	 เพื่ออนุมัติงบประมาณ 

การด�าเนินงาน	 รับทราบผลการด�าเนินงานและการบริหารงาน	 รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าที่ 

ให้กับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 เพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 กลั่นกรองข้อมูล	 

ตดิตามการด�าเนินงาน	เพือ่ให้การบริหารงาน	และการด�าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและทนัเวลา

6.	 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 ปีละ	1	 คร้ัง	 ตามแบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการทีป่รับปรุงจากศนูย์พฒันาการก�ากบัดแูลกจิการบริษัทจดทะเบยีน	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดท�าขึ้น	เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป
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งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สรุปรายงานการสอบบัญชี

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		ส�าหรับปี	2554	-	2556	ผ่านการตรวจสอบ		โดยผู้สอบบัญชีข้างต้น			

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 งบการเงิน

ส�าหรับปี	2554	-	2556	 ของบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้ผ่านการตรวจสอบ	 โดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�านักงานเดียวกัน

กับผู้สอบบัญชีข้างต้น		ส่วนงบการเงินปี	2554	-	2556	ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 

ในแต่ละประเทศ

	 งบการเงินส�าหรับปี		2554	-	2556	ผูส้อบบญัชีได้แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิทีต่รวจสอบ		และมี 

ความเหน็ว่างบการเงนิของบริษัทได้แสดงฐานะการเงนิ		ผลการด�าเนินงาน		การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้		และกระแสเงนิสด	 

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ค�ำอธบิำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ
และผลกำรด�ำเนินงำน

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่
บริษัทผู้สอบบัญชี

2554 นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์ 218 บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด

2555 นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์ 218 บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด

2556 นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน 3930 บริษทั	ส�านักงาน	เอนิส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด
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ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

ณ	วนัที	่31	ธันวาคม

ปี	25541/ ปี	25551/ ปี	2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 45.96	 8.19	 82.91	 11.61	 875.48	 26.09	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝาก

สถาบันการเงิน -	 - - - 1,401.50 41.76

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 296.57	 52.87	 372.57	 52.18	 403.38	 12.02	

สินค้าคงเหลือ 3.65	 0.65	 5.79	 0.81	 6.68	 0.20	

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 5.06	 0.90	 10.28	 1.44	 24.02	 0.72

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 351.24 62.61 471.55 66.04 2,711.06 80.78 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีติ่ดภาระค�า้ประกัน 0.28	 0.05	 0.29	 0.04	 0.29	 0.01	

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 95.77	 17.07	 124.20	 17.39	 152.33	 4.54	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 94.11	 16.78		 95.16	 13.33	 322.60	 9.61	

เงนิมดัจ�าและเงินประกนั 10.59	 1.89	 14.14	 1.98	 130.51	 3.89	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - 21.77 0.65

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8.99	 1.60	 8.73	 1.22	 17.55	 0.52	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 209.74 37.39 242.52 33.96 645.05 19.22 

รวมสินทรัพย์ 560.98 100.00 714.07 100.00 3,356.11 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 22.72	 4.05	 -	 -	 -	 -	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 185.51 33.07	 195.48	 27.37	 199.65	 5.95	

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วน
ที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

14.54	 2.59	 17.22	 2.41	 16.83	 0.50	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 40.10	 7.15	 4.83	 0.68	 0.32	 0.01	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 5.78	 1.03	 4.84	 0.68	 2.00	 0.06	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 268.65 47.89 222.37 31.14 218.80 6.52 
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หมายเหตุ : 1/งบการเงินปี 2554 - 2555 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 

     ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

ปี 25541/ ปี 25551/ ปี 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16.06 2.86 16.55 2.32 14.65 0.44

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12.97 2.32 18.91 2.65 23.99 0.71 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - 5.74 0.17

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29.03 5.18 35.46 4.97 44.38 1.32

รวมหนี้สิน 297.68 53.07 257.83 36.11 263.18 7.84

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 100.00 140.00 140.00

ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว  100.00 17.83 115.50 16.17 140.00 4.17 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 3.10 0.43 2,698.95 80.42 

ก�าไรสะสม   

จดัสรรเพือ่ส�ารองตามกฎหมาย 10.00 1.78 14.00 1.96 14.00 0.42 

ส่วนทีย่งัไม่ได้จดัสรร 305.36 54.43 476.33 66.71 392.25 11.69 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้ (151.86) (27.07) (152.69) (21.38) (152.27) (4.54)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 263.50 46.97 456.24 63.89 3,092.93 92.16 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (0.20) (0.04) - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 263.30 46.93 456.24 63.89 3,092.93 92.16 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 560.98 100.00 714.07 100.00 3,356.11 100.00 



87

หมายเหตุ	:	1/งบการเงินปี	2554	-	2555	มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี	2556	เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

  2/ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ	0.10	 บาท	 เพื่อการเปรียบเทียบ	 เน่ืองจากเมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	2555	 บริษัทได้เปลี่ยนแปลง 

	 			มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	0.10	บาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม

ณ	วนัที	่31	ธันวาคม

ปี	25541/ ปี	25551/ ปี	2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รำยได้ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,290.49	 97.75	 1,538.21	 98.48	 1,407.38	 93.95	

รายได้อืน่		 29.65	 2.25	 23.66	 1.52	 90.58	 6.05	

รวมรายได้ 1,320.14 100.00 1,561.87 100.00 1,497.96 100.00 

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทนุขายและให้บริการ 468.10	 35.46	 558.46	 35.76	 566.18	 37.80	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 80.44	 6.09	 87.63	 5.61	 101.04	 6.75	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 176.19	 13.35	 242.35	 15.51 287.98	 19.22	

รวมค่าใช้จ่าย 724.73 54.90 888.44 56.88 955.20 63.77 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 595.41	 45.10	 673.43	 43.12	 542.76 36.23	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3.75) (0.28) (3.71) (0.24) (2.57) (0.17)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 591.66	 44.82	 669.72	 42.88	 540.19 36.06	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (92.36) (7.00) (62.42) (4.00) (39.07) (2.61)

ก�าไรส�าหรับปี 499.30 37.82 607.30 38.88 501.12 33.45 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ 0.17	 (0.33) 0.42

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ส�าหรับปี 0.17	 (0.33) 0.42

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 499.47	 606.97 501.54	

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 405.17 607.60 501.12

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 94.13 (0.30) -

 499.30 607.30 501.12

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.41	 0.58	 0.39	

จ�านวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ ่วง 

น�้าหนัก	(ล้านหุ้น) 1,000.002/ 1,049.13	 1,297.30	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556
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งบกระแสเงินสด

งบการเงนิรวม

ณ	วนัที	่31	ธันวาคม

ปี	2554 		ปี	2555	1 ปี	2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 570.07 557.85 350.34

เงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (50.68) (62.95) (1,670.42)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (515.67) (457.62) 2,112.23

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - (0.33) 0.42

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3.72 36.95 792.57

หมายเหตุ	:	1/	งบกระแสเงินสดปี	2555	มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี	2556	เพื่อการเปรียบเทียบ

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556  

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงนิรวม

2554 2555 2556

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.31 2.12 12.39 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 1.22	 2.03	 12.00	

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด	(เท่า) 1.99	 2.27	 1.59

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า) 4.52 4.63 3.85

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 79.67	 77.67 93.51	

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า) 42.64 73.34	 51.01

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 8.44	 4.91	 7.06	

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า) 4.48	 5.39	 5.42	

ระยะเวลาช�าระหนี้	(วัน) 80.42 66.80 66.42	

วงจรเงนิสด	(วนั) 7.69 15.78 34.15

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 63.73	 63.69	 59.77

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(%) 43.84	 42.24	 32.13

อัตราส่วนก�าไรอื่น		(%) 2.25	 1.52 6.05

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร	(%) 100.76	 85.85	 77.48

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 37.82		 38.88 33.45

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 223.39 168.80	 28.24

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
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รายได้
งบการเงนิรวม

2556 2555 เพิม่ข้ึน(ลดลง) %

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,407.38 1,538.21 (130.83) (8.51)

รายได้อื่น 90.58 23.66 66.92 282.84

รวมทัง้สิน้ 1,497.96 1,561.87 (63.91) (4.09)

กลุ่มธุรกิจ
งบการเงนิรวม

2556 2555 เพิม่ข้ึน(ลดลง) %

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	 1,308.23 1,460.36 (152.13) (10.42)

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	 99.15 77.85 21.30 27.36

รวมทัง้สิน้ 1,407.38 1,538.21 (130.83) (8.51)

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 1.  การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
   รำยได้
	 	 	 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี	 2556	 มีจ�านวน	 1,497.96	 ล้านบาท	 เม่ือเทียบกับปี	 2555	 

มีจ�านวน	1,561.87	ล้านบาท	ลดลง	63.91	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.09	โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

	 	 	 รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี	2556	มีจ�านวน	1,407.38	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ 

ปี	2555	มีจ�านวน	1,538.21	ล้านบาท	ลดลง	130.83	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.51	 รายได้จากการขายและบริการแยก 

ตามกลุ่มธุรกิจ	เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	(ต่อ)
งบการเงนิรวม

2554 2555 2556

อตัรำส่วนแสดงประสทิธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 93.99	 95.26 24.62

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%) 689.67 578.71 388.98

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 2.49	 2.45	 0.74

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.13	 0.57	 0.09

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) 50.46 178.48	 165.54

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(เท่า) 1.01	 1.04	 0.15

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) 80.61	 95.80 113.57
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	 	 	 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	 ซึ่งประกอบด้วย	 ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที	่ 

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และธุรกิจสื่อทีวี	ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี	2556		มีจ�านวน	1,308.23	ล้านบาท	

เมือ่เทยีบกบัปี	2555		มจี�านวน	1,460.36	ล้านบาท	ลดลง	152.13	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	10.42	ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาทาง

ด้านเทคนิคจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที	่ท�าให้รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือ่นทีล่ดลง	222.98	ล้านบาท	 

เมื่อเทียบกับปี	2555	แต่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น	69.04	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี	2556	

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่รู้จัก	 มีคอนเทนต์เป็นที่นิยมมากขึ้น	 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ผลิตคอนเทนต์ 

ที่มีความหลากหลาย

	 	 	 รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	ซึ่งประกอบด้วย	ธุรกิจเพลง	และธุรกิจภาพยนตร์	ของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปี	2556		มีจ�านวน	99.15	ล้านบาท		เมื่อเทียบกับปี	2555		มีจ�านวน	77.85	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	21.30	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	27.36		ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจภาพยนตร์ในส่วน	Online	(Doonung.com)	ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุน

ในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น

 

	 	 รายได้อืน่ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี	2556	มจี�านวน	90.58	ล้านบาท		เมือ่เทยีบกบัปี	2555	มจี�านวน	23.66	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้น	66.92	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	282.84	โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือ	รายได้จากดอกเบี้ย	36.49	ล้านบาท	และรายได้อื่น	 

30.43	ล้านบาท		

   ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้
	 	 	 ต้นทนุ	ค่าใช้จ่าย	ต้นทนุทางการเงนิ	และภาษเีงนิได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี	2556	มจี�านวน	996.85	ล้านบาท		 

เมื่อเทียบกับปี	2555	มีจ�านวน	954.57	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	42.28	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.43

รายการ
งบการเงนิรวม

2556 2555 เพิม่ข้ึน(ลดลง) %

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 566.18 558.46 7.72 1.38

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 101.04 87.63 13.41 15.30

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 287.98 242.35 45.63 18.83

รวม	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 955.20 888.44 66.76 7.51

ต้นทุนทางการเงิน 2.57 3.71 (1.14) (30.73)

ภาษีเงินได้ 39.08 62.42 (23.34) (37.39)

รวมทัง้สิน้ 996.85 954.57 42.28 4.43

	 	 	 การเพิม่ข้ึนของต้นทนุ	และค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน	และ

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิม่ข้ึน	เพือ่รองรับการขยายตัวของธุรกจิทวีดีจิติอลทีบ่ริษทัย่อยประมลูได้	รวมทัง้ในระหว่างปีบริษทั

และบริษัทย่อย	ได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ	ประกอบกับมีการท�าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น	เพื่อโปรโมทและ

โฆษณาในกลุ่มธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนภายนอก	
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   ก�ำไรสุทธิ
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิรวมในปี	2556	 จ�านวน	501.12	 ล้านบาท	 	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 	 มีจ�านวน	

607.30	 ล้านบาท	ลดลง	106.18	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	17.48	 เนื่องจากรายได้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง	 

ซึง่มสีาเหตหุลกัมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที	่และมค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน	และค่าใช้จ่าย 

สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากการรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล		

 2.  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
   สินทรัพย์
	 	 	 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	สิ้นปี	2556		มีจ�านวน	3,356.11	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จ�านวน	 

2,642.04	ล้านบาท	เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน	2,239.51	ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	402.53	ล้านบาท

   สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 2,239.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	875.48	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	792.57	 ล้านบาท	 และเงินลงทุนช่ัวคราว	 

จ�านวน	1,401.50	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	1,401.50	 ล้านบาท	 จากการน�าเงินไปลงทุนในเงินฝากระยะสั้นความเสี่ยงต�่า	 

โดยทั้งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	และเงินลงทุนชั่วคราว	มาจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 402.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

	 	 	 ส่วนปรับปรุงสนิทรัพย์เช่าและอปุกรณ์	และสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน	จ�านวน	474.93	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	255.57	ล้านบาท 

เนื่องจากการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ

   หนี้สิน
	 	 	 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	สิ้นปี	2556	 มีจ�านวน	263.18	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2555	 จ�านวน	 

5.35	 ล้านบาท	 จากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ�านวน	8.92	 ล้านบาท	 และมีการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน

จ�านวน	3.57	ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

	 	 	 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น	 จ�านวน	2.00	 ล้านบาท	 ลดลง	2.84	 ล้านบาท	 และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	จ�านวน	16.83	ล้านบาท	ลดลง	0.39	ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

	 	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 จ�านวน	23.99	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	5.08	 ล้านบาท	 และหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชี	จ�านวน	5.74	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.74	ล้านบาท	และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	จ�านวน	14.65	ล้านบาท	 

ลดลง	1.90	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	สิ้นปี	2556		มีจ�านวน	3,092.93	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555		จ�านวน	

2,636.69	ล้านบาท	การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจ�านวน	2,695.85	ล้านบาท	โดยบริษัท

ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนจ�านวน	245	 ล้านหุ้น	 ในราคาหุ้นละ	11.40	 บาท	 มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 

ผลการด�าเนินงานในปี	2556	จ�านวน	501.12	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินปันผลจ่ายจ�านวน	585.20	ล้านบาท
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โครงสร้ำงเงินลงทุน
	 	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม	 จ�านวน	263.18	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	 7.84	 ของหน้ีสินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น	 ส่วนของผู ้ถือหุ ้นจ�านวน	 3,092.93	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	92.16	 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	0.09	 เท่า	 ลดลงจากปีก่อน 

ที่เท่ากับ	0.48	เท่า

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
	 	 	 ส�าหรับปี	2556		บริษทัและบริษทัย่อยมอีตัราก�าไรข้ันต้นร้อยละ	59.77	ลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	3.92	มีอัตราก�าไร 

จากการด�าเนินงานร้อยละ	32.13	ลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	10.11		และอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	33.45	ลดลงจากปี	2555	

ร้อยละ	5.43		สาเหตุหลักที่ท�าให้อัตราส่วนในการท�าก�าไรลดลงจากปีก่อนเนื่องจากในปี	2556	มีปัญหาทางด้านเทคนิคจาก

ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที	่ส่วนทางด้านต้นทนุและค่าใช้จ่ายเพิม่ข้ึนจากปีก่อน	เนือ่งจากบริษทัและบริษทัย่อยมค่ีาใช้จ่าย 

เกี่ยวกับพนักงาน	 และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของทีวีดิจิตอล	 จึงส่งผลให้อัตราส่วนใน 

การท�าก�าไรในด้านต่างๆ	 ลดลงจากปีก่อน	 รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	2556	 อยู่ที่ร้อยละ	28.24	 ลด

ลงจากปี	2555	ร้อยละ	140.56	จากก�าไรที่ลดลงจากเหตุผลข้างต้น	และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ 

เพิ่มขึ้นจากการน�าหุ้นของบริษัทฯ	ออกเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน
	 	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทและบริษทัย่อยมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรร้อยละ	388.98	ลดลงจากปีก่อน	ร้อยละ 

189.73	และอัตราหมุนของสินทรัพย์	0.74	เท่า	ลดลงจากปีก่อน	1.71	เท่า	เนื่องจากในปี	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีการ

จัดซื้อทรัพย์สิน	ส�าหรับรองรับธุรกิจทีวีในระบบดิจิตอล	

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน
	 	 	 ส�าหรับปี	2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	12.39	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	10.27	เท่า	อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่	12.00	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	9.97	เท่า	อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากเงินที่ได้

รับจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ	ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

	 	 	 ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	ส�าหรับปี	2556		อยู่ที่	0.09	เท่า	ลดลงจากปีก่อน	0.48	เท่า	ทั้งนี้ระดับเงินลงทุน

ของบริษัทอยู่ในระดับเพียงพอ	

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน
	 	 	 ในป	ี2556	 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและ

สัญญาบริการ	ดังนี้

ระยะเวลาการช�าระ จ�านวนเงิน

ภายใน	1	ปี 69,192,223

มากกว่า	1	ปี 57,423,044

(หน่วย	:	บาท)
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รายการระหว่างกัน
	 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี		2556

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ซึ่งสามารถ 

สรุปความสัมพันธ์	ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

1. บริษัทในกลุม่บริษทั 

   จสัมนิ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกดั (มหำชน)       

   (“JAS”)

- JAS	กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	คือ	นายพิชญ์	 โพธารามิก 

				ซึ่งถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	71.87	และถือหุ้นใน	JAS	ร้อยละ	25.84	

- บริษัท	ทริปเปิลที	บรอดแบนด์	จ�ากัด	 

			(มหาชน)	 

			(“TTTBB”)

- TTTBB	ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง	ส�าหรับ	 

			 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

- TTTBB	และบริษัท	มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายพิชญ์	โพธารามิก 

	 	 โดยนายพิชญ์	 โพธารามิก	 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน	 

					TTTBB	และบริษทั		TTTBB	ถอืหุน้โดยบริษัท	อควิเมนท์	จ�ากดั	ร้อยละ					 

					99.20	โดย			ACU	เป็นบริษทัย่อยที่ถือหุน้โดย	JAS	ร้อยละ	100.00

- บริษัท	ทริปเปิลท	ีอนิเทอร์เน็ต	จ�ากดั	 

			(“TTTI”)

- TTTI		ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

- TTTI	 กับบริษัท	 มีกรรมการร่วมกัน	 คือ	 นายพิชญ์	 โพธารามิก	 

				โดยนายพิชญ์	โพธารามิก	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน	TTTI	 

					และบริษทั			TTTI	ถอืหุน้โดย	TTTBB	ร้อยละ	99.93	โดย	TTTBB	ถอืหุน้โดย	 

			ACU		ร้อยละ	99.20	โดย	ACU	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย	JAS	 

			ร้อยละ	100.00

- บริษัท	จสัเทล	เน็ทเวร์ิค	จ�ากดั	 

			(“JASTEL”)

- JASTEL	 ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า	 และบริการรับ-ส่ง	 

			ข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ	

- JASTEL	กับบริษัท	มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายพิชญ์	โพธารามิก 

	 	 โดยนายพิชญ์	 โพธารามิก	 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน		 

			JASTEL	และบริษัท	JASTEL	ถือหุ้นโดย	บริษัท	จัสมิน	ซับมารีน	 

	 	 เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	 	 จ�ากัด	(“JSTC”)	 ร้อยละ	100.00	 โดยที่	 

			JSTC	ถือหุ้นโดย	JAS	ร้อยละ	100.00
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- บริษัท	อคิวเมนท์	จ�ากัด	

						(“ACU”)

- ACU	 ประกอบธุรกิจให ้บริการการสื่อสารไร ้สาย	 (Wireless	 

				Communication	Services)	

- ACU	และบริษัท	มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายพิชญ์	โพธารามิก	โดย 

			นายพิชญ์	โพธารามิก	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน	ACU	และ	 

			บริษัท	ACU	ถือหุ้นโดย	JAS	ร้อยละ	100.00	

- บริษทั	พรีเมยีม	แอสเซท	จ�ากดั	

							(“PA”)

- PA	 ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารส�านักงาน	 จัสมิน	 อินเตอร	์	 

			เนชั่นแนล	ทาวเวอร์	และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

- PA	 และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	 คือ	 นายพิชญ์	 โพธารามิก	 โดย 

	 	 นายพิชญ์	 โพธารามิก	 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน	PA	 และ 

				บริษัท	PA	ถอืหุน้โดย	ACU	และ	JSTC	ร้อยละ	53.85		และร้อยละ	46.15		 

			ตามล�าดับ	โดย	ACU	และ	JSTC	ถือหุ้นโดย	JAS	ร้อยละ100.00	

- บริษทั	จสัมนิ	อนิเทอร์เน็ต	จ�ากดั	

(“JINET”)

- JINET	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ	เช่น			 

			การให้บริการอนิเทอร์เน็ตรายบคุคล	(Individual)	บริการอนิเทอร์เน็ต 

			ส�าหรับลูกค้าองค์กร	(Corporate)	บริการ	Broadband	Internet		 

			(ADSL)	ฯลฯ

- JINET	กับบริษัท	มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายพิชญ์	โพธารามิก	โดย 

						นายพชิญ์	โพธารามกิ	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามใน		JINET	และบริษัท 

			JINET	ถือหุ้นโดย	JAS	ร้อยละ	98.30	

2. บริษทั โตโยต้ำ พเีอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ�ำกดั

   (“TOYOTA PS”)

- TOYOTA	PS		ประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า

- TOYOTA	PS	 	 และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	 คือ	 นายโสรัชย์	 

			 อศัวะประภา	โดยนายโสรัชย์	อศัวะประภา	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลง	 

				นามใน	TOYOTA	PS		และบริษัท	รวมทั้งนายโสรัชย์	อัศวะประภา	เป็น	 

			ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	TOYOTA	PS		โดยถือหุ้นร้อยละ	49.99	

3. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด

(“GS”)

- GS	ประกอบธุรกิจรับซ้ือวสัดทุีใ่ช้แล้ว	และแปรสภาพวสัดทุีใ่ช้แล้วโดย 

			ผ่านกรรมวิธีเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

- GS	 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	 คือ	 นายนวมินทร	์	 

					ประสพเนตร	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามใน	GS	และบริษทั	รวมทัง้ 

	 	 นายนวมินทร์	 ประสพเนตร	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	GS	 โดยถือหุ้น 

			ร้อยละ	59.96

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ำกัด (“MS”) - MS	ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายสือ่โฆษณากลางแจ้ง	ผ่านจอ		Shaker		Screen		 

			ย่านสยามสแควร์

- MS	และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล	ซึ่ง 

	 	 เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 และยังเป็น 

				กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ	และกรรมการผูม้อี�านาจลงนามใน	MS				 

			รวมทั้งถือหุ้นใน	MS	ร้อยละ	10.00	
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์ จ�ำกัด 

(มหำชน)

รำยได้จำกกำรขำยและให้

บริกำร

บริษัทให้บริการส่งข้อความ

สั้นให้แก่ลูกค้าของ	TTTBB	

(Corporate	 SMS)	 ตาม

จ�านวนและหมายเลขที่ให้

บริการ

4.60 การให้บริการส่งข้อความสั้นดังกล่าว	 เป็น

รายการธุรกิจปกติ	เช่นเดยีวกบัการให้บริการแก่

ลูกค้าองค์กรรายอื่น	 โดยที่บริษัทมีความพร้อม 

ด้านบคุลากร	อปุกรณ์	และความช�านาญในการ

ใหบ้รกิาร	ตลอดจนมกีารคดิราคาเทยีบเคยีงได้

กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น	 ดังน้ันจึงเห็น

ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

Mono	 Travel	 จ ่ายค ่า

บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานให้

แก่	TTTBB	เพื่อด�าเนินธุรกิจ

ให้บริการส�ารองที่พัก	 ซึ่ง	

TTTBB	มีเลขหมายโทรศัพท์

พื้นฐานให้บริการ	 ก�าหนด

อัตราค ่าบริการเป ็นราย

เดือนตามที่ตกลงกัน

0.17 การที่	Mono	Travel	 ใช้บริการระบบโทรศัพท์

พื้นฐานดังกล่าว	 เป็นรายการธุรกิจปกติ	 และ

อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด	 จึงเห็นว่าการ

ท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา

ยุติธรรม

2. บริษัท ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยและให้

บริกำร

- บริษัท		Mono	Gen	และ	

Mono	 Production	 

ให้บริการสื่อโฆษณา

บนเว็บไซต์	 นิตยสาร	

และเคเบิลทีวีแก่	TTTI	

- Mono	Film	ให้บริการ

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์แก่	

TTTI

24.01

0.31

การให้บริการสื่อโฆษณา	 และให้บริการใช้

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกตขิองบริษทั		Mono	Gen		Mono	Production	 

และ	Mono	Film	เพือ่เป็นช่องทางในการโปรโมท

บริการของ	TTTI		โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับ

การให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป	 ดังนั้นจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน	 	 โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ	 และมีเงื่อนไขทางการค้า 

ที่เป็นธรรม		ดังนี้

1.	รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัท ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

(ต่อ)

รำยได้จำกกำรขำยและให้

บริกำร

- บริ ษัทให ้บ ริการส ่ ง

ข ้ อความสั้ น ให ้ แก ่

ลูกค้าของ	TTTI	 (Cor-

porate	 SMS)	 ตาม

จ�านวนและหมายเลข

ที่ให้บริการ

0.00 การให้บริการส่งข ้อความสั้นดังกล่าวเป็น

รายการธุรกิจปกติ	เช่นเดยีวกบัการให้บริการแก่

ลูกค้าองค์กรรายอื่น	 โดยที่บริษัทมีความพร้อม 

ด้านบคุลากร	อปุกรณ์	และความช�านาญในการ

ให้บริการ	 ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียง 

ได้กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น	 ดังน้ันจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม

- Mono	 T rave l	 จัด

ท�ารายการส ่ง เส ริม

การขายร่วมกับ	 TTTI	

โดยให ้ส ่วนลดค ่าที่

พั ก กั บ ลู กค ้ า 	 3 B B	

โดย	 T T T I 	 จะ เป ็ น

ผู ้ รับผิดชอบส่วนลด

ค ่ า ที่ พั ก ต า ม จ ริ ง 

0.05 การให้บริการจองห้องพกัเป็นรายการธุรกจิปกติ

เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรราย

อื่น	และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด	จึงเห็น

ว่า	 การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

- บริษัท	 Mono	 Info 

Mono	 Production	 

จ่ายค่าเช ่าพื้นที่วาง

เ ค ร่ื อ ง เ ซิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์	

(Co-Location)

8.89 การเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว	 เป็น

รายการธุรกิจปกติ	 โดย	TTTI	 เป็นผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตครบวงจร	 ที่มีความพร้อมด้าน

ระบบ	และอุปกรณ์ต่างๆ	(Infrastructure)	โดย

ราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด	 ดังน้ันจึงเห็น

ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัท ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

(ต่อ)

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

- บริษัท	Mono	Gen 

Mono	 Production	

และ	Mono	Info	 โดย

มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยง

กันให้แก่	TTTI		ดังนี้

1)	 ค่าใช้สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อ

ทวีี,ธุรกจิสือ่อนิเทอร์เน็ต	

และธุรกิจบริการเสริม

บนโทรศัพท์เคลือ่นที	่

2)	 ค่าใช้สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพื่อใช้ในส�านักงาน	

13.68 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ดังกล่าว	เป็นรายการธุรกิจปกติ	โดย	TTTI	เป็นผู้

ให้บริการอนิเทอร์เน็ตครบวงจร	ทีม่คีวามพร้อม

ด้านระบบ	และอุปกรณ์ต่างๆ	(Infrastructure)	 

รวมทั้งมีส�านักงานตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน	

ท�าให้มีความสะดวกในการดูแล	 และการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ประกอบกับ

อัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับราคาบริการ

ของผู้ประกอบการรายอื่น	 ดังน้ันจึงเห็นว่าการ

ท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา

ยุติธรรม

- บริษัท	 และ	Mono	

Gen	 จ่ายค่าบริการ

โทรศัพท์พื้นฐานให้แก่	

TTTI	 เพื่อด�าเนินธุรกิจ

โดยบริษัทใช้เลขหมาย

เพื่องาน	Call	center	

และ	Mono	Gen	 ใช้

บริการเลขหมายเพื่อ

งานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

กับงานส�านักงาน

1.09 การใช ้บ ริการโทรศัพท ์พื้ นฐานดั งกล ่ าว	 

เป ็นรายการธุรกิจปกติ	 และอัตราการค่า

บริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับ

การใช้บริการของผู้ประกอบการภายนอกอื่นๆ	 

จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล

และมีราคายุติธรรม

3. บริษัท จัสเทล เน็ท

เวิร์ค จ�ำกัด

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

- บริษัทจ่ายค่าใช้บริการ

โครงข่ายโทรคมนาคม

ให้แก่	 JASTEL	 เพ่ือ

เ ช่ือมโครงข ่ายจาก 

อาคารจสัมนิ	ถงึ	DTAC	

(รังสิต)	

0.81 การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวเป็น

รายการธุรกิจปกติ	โดย	JASTEL	เป็นผู้ให้บริการ

รับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว	(Fiber	Optic)	ที่

มคีวามพร้อมด้านระบบ	และอปุกรณ์เช่ือมโครง

ข่ายต่างๆ	โดยราคาค่าบริการใกล้เคยีงกบัอตัรา

ค่าบริการทีก่ลุม่บริษทัจ่ายให้แก่ผูใ้ห้บริการราย

อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ดังนั้นจึงเห็น

ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. บริษัท จัสเทล เน็ท

เวิร์ค จ�ำกัด (ต่อ)

- บริษัท	 และ	Mono	Info	 

จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง

เซร์ิฟเวอร์	(Co-Location)	 

ให้แก่	JASTEL	

0.75 ค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็น

รายการธุรกิจปกติ	โดย	JASTEL	เป็นผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตครบวงจร	 มีระบบ	 และอุปกรณ์

ต่างๆ	 (Infrastructure)	 และมีบริการให้เช่า

พืน้ทีว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงเป็นห้องทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะให้แก่บริษัท	โดยราคาค่าบริการเป็นราคา

ตลาด	 ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 

สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

4. บริษัท อคิวเมนท์ 

จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยและให้

บริกำร

- บ ริ ษั ท ใ ห ้ บ ริ ก า ร ส ่ ง

ข้อความสั้นให้แก่ลูกค้า

ของ	ACU	(Corporate	

SMS)	 ตามจ�านวนและ

หมายเลขที่ให้บริการ

0.01 การให้บริการส่งข ้อความสั้นดังกล่าวเป็น

รายการธุรกจิปกติ	เช่นเดยีวกบัการให้บริการแก่

ลูกค้าองค์กรรายอื่น	 โดยที่บริษัทมีความพร้อม	

ด้านบคุลากร	อปุกรณ์	และความช�านาญในการ

ใหบ้รกิาร	ตลอดจนมกีารคดิราคาเทยีบเคยีงได้

กบัลกูค้ารายอืน่	ดงัน้ันจงึเหน็ว่าการท�ารายการ

มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

- บริษัทได้รับส่วนแบ่งค่า

บ ริการ ซ้ื อขาย ช่ั ว โมง

อิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต ไ ร ้ ส า ย

ความเร็วสูง	 “Spider	

Hotspot”	 ผ่านโทรศัพท์

มือถือให้แก่ลูกค้า	ACU	

โดยเป็นการแบ่งรายได ้

ค่าบริการด้วยอัตราส่วน

แบ่งตามสัญญาที่ตกลง

กัน

1.05 รายการดั งกล ่าว เป ็นรายการธุรกิจปกติ	 

โดยเป็นส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทควรได้รับ

ตามอัตราที่ ก� าหนดในสัญญาที่ตกลงกัน	 

ดั ง น้ันจึ ง เห็ นว ่ าการท� า รายการมีความ 

เหมาะสม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. บริษัท พรีเมียม 

แอสเซท จ�ำกัด

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

- บริษัท		Mono		Gen		Mono	 

travel	Mono	Info	Mono	

Ent	Mono	Film	 และ	

Mono	Production	จ่าย

ค่าใช้จ่ายอาคาร	 เช่น	 

ค่าไฟฟ้า	ค่ารักษาความ

ปลอดภัย	 ค่าบริการที่

จอดรถ	ซึง่เป็น		การจ่าย

ตามสัญญา

12.57 การให้บริการของกลุ ่มบริษัทดังกล่าวเป็น

รายการปกตขิองกลุม่บริษทั	โดย	PA	เป็นเจ้าของ

อาคารจัสมิน	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ทาวเวอร	์

และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น	 ดังน้ันจึงเห็น

ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม

6. บริษัท จัสมิน 

อินเตอร์เน็ต จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยและให้

บริกำร

- บ ริ ษั ท ให ้ บ ริ ก า ร ส ่ ง

ข ้ อ ค ว า ม สั้ น ใ ห ้ แ ก ่

ลู ก ค ้ า ข อ ง 	 J I N E T	 

(Corporate		SMS)	ตาม

จ�านวนและหมายเลขที่

ให้บริการ	

0.56 การให้บริการส่งข ้อความสั้นดังกล่าวเป็น

รายการธุรกิจปกติ	 เช่นเดียวกับการให้บริการ

แก่ลกูค้าองค์กรรายอืน่	และบริษัทมคีวามพร้อม

ด้านบคุลากร	อปุกรณ์	และความช�านาญในการ

ใหบ้รกิาร	ตลอดจนมกีารคดิราคาเทยีบเคยีงได้

กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น	 ดังน้ันจึงเห็น

ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

- บริษัทจ่ายค่าบริการ	

Internet	Corporate	

leased	line	ให้แก่					

JINET

0.18 ค่าบริการ	 Internet	Corporate	 leased	 line	

ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ	โดย	JINET	เป็น 

ผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เน็ตครบวงจร	ทีม่คีวามพร้อม

ด้านระบบ	และอุปกรณ์ต่างๆ	(Infrastructure)	 

โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด	 ดังน้ันจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 

ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. บริษัท โตโยต้า  

พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- บริษัท Mono Gen 

และ Mono Ent จ่าย

ค ่ า ซ ่ อ ม แ ซ มบ� า รุ ง

รั กษา  ตรวจ  เ ช็ ค

สภาพเคร่ืองยนต์ของ

ยานพาหนะที่ใช้ในการ

ด�าเนินงานของบริษัท 

Mono Gen และ Mono 

Ent

0.28 รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกต ิและ

มีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังน้ันจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม

- บ ริ ษั ท ซื้ อ ร ถ ย น ต  ์

โตโยต้าวีโก้ จ�านวน 3  

คัน เพื่อเป็นรางวัลใน

การจัดกิจกรรมของ

กลุ่มธุรกิจบริการเสริม

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

1.93 รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการตลาด  

เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท และราคา

ซื้อรถยนต์เป็นราคาตลาด ดังน้ันจึงเห็นว่า  

การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี 

ราคายุติธรรม

8. กลุ่มบริษัท JAS 

ได้แก่  TTTBB,  TTTI, 

JINET,  JASTEL, 

ACU และ PA

รายได้จากการขายและให้

บริการ

- กลุ่มบริษัท JAS ให้เงิน

สนับสนุน (Sponsor) 

ในการจัดงานกิจกรรม

ทางการตลาด ให้แก่ 

Mono Gen และ Mono 

Ent ตามที่ตกลงใน

สัญญา

1.76 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัท เพื่อเป ็นช ่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงาน 

โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่

ลูกค้ารายอื่น ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมี

ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. บริษัท กรีนสตำร์ 

เอ็นไวรอนเม้นท์ 

จ�ำกัด

รำยได ้จำกกำรขำยและ 

ให้บริกำร

- Mono	Gen	 มีราย

ได้จากการจ�าหน่าย

หนังสือเก่าในลักษณะ

ก า ร ข า ย เ ป ็ น เ ศ ษ

กระดาษ เพื่ อน� า ไป

ท�าลาย	 โดยราคาขาย

สูงกว่าราคาที่	Mono 

Gen	 จ�าหน่ายให้แก่คู่

ค้ารายอืน่และไม่ต�า่กว่า

ราคาตลาด

1.28 รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกต	ิรายการ

มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

10. บริษัท มีเดีย 

เชคเกอร์ จ�ำกัด

รำยได ้จำกกำรขำยและ 

ให้บริกำร

- บริ ษัทให ้บ ริการสื่ อ

โฆษณาเว็บ	Mthai	และ

เว็บ	yenta4.com

0.33 การให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท	 เพื่อเป็นช่องทางในการ

โปรโมทบริการของ	MSHAKER	โดยมกีารคดิราคา

เช่นเดยีวกบัการให้บริการแก่ลกูค้ารายอืน่ทัว่ไป	

ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ 

สมผลและมรีาคายติุธรรม

- บริษัทให้บริการดูแล

ระบบเว็บไซด์	

0.32 การให้บริการดูแลระบบเว็บไซด์ดังกล่าวเป็น

รายการธุรกจิปกติของบริษทั	 โดยมกีารคดิราคา

เช่นเดยีวกบัการให้บริการแก่ลกูค้ารายอืน่ทัว่ไป	

ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ 

สมผลและมรีาคายติุธรรม

ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย

- บริษทั	และ	Mono	Ent	

จ่ายค่าใช้สื่อโฆษณา

กลางแจ ้ ง 	 ( ส่ื อที วี

บริเวณเซนเตอร์พอยท ์

สยามแสควร ์)	 เพื่อ

ประชาสมัพันธ์เว็บไซต์

และมิวสิควีดีโอ

0.85 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ	

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซด์เอ็มไทย	

และศิลปินนักร้อง	 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นตาม

มาตรฐานเดียวกับผู้ใช้บริการรายอื่น	 ดังน้ันจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ณ	31	ธันวาคม	2556

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน	/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท โตโยต้ำ  

พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

จ�ำกัด

สินทรัพย์ 

- ซือ้ยานพาหนะประเภท	

รถกระบะ

0.49 รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกต	ิและ

มีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด	 ดังน้ันจึง

เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ

มีราคายุติธรรม

2. บริษัท พรีเมียม 

แอสเซท จ�ำกัด

เช่ำพื้นที่

- บริษัท	Mono	Gen 

Mono	 Production	

และ	Mono	Info	จ่าย

ค่าเช่าพื้นที่เพ่ือเป็นที่

ตั้งส�านักงานของกลุ่ม

บริษัท

30.44 รายการดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัท	 โดย	 PA	 เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน	

อินเตอร์เนชั่นแนล	 ทาวเวอร์บริการให้เช่าพื้นที่	

อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐาน

เดียวกับผู ้ เช ่ารายอื่น	 ดังน้ันจึงเห็นว่าการ

ท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา

ยุติธรรม

2.	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เน่ืองจากจะช่วยให้การด�าเนินงาน

ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทั

 บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

(1995) จ�ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน 

จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม

ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน 

โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

 บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ จัดท�าแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กรและก�าหนด

อ�านาจความรับผดิชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมกีารวางแผนและให้ความส�าคญักบับคุลากรในทกุด้าน    มกีารจดัท�านโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ด ี

และเติบโตอย่างยั่งยืน

 ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดย 

ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง วิเคราะห์และประเมนิความเสีย่งอย่างรอบด้าน ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก 

วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
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 ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน

 บริษทัมนีโยบายและข้ันตอนการควบคมุการปฏิบตังิาน  ขัน้ตอนการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม

ดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ รวมถงึบริษทัมแีผนฉกุเฉนิส�าหรับกรณีเกดิเหตกุารณ์ร้ายแรงทีม่ผีลกระทบต่อ

การด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

 ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ามาใช้ได้ 

ทันต่อเวลา  โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

 บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อ

เวลา รวมถงึก�าหนดให้มกีารรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ�า 

ทุกไตรมาส

 ส�านักตรวจสอบภายใน  โดยมนีางสาวสวนศรี สวนกลู เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 

ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานระบบการควบคมุภายในปี 2556 แล้วไม่พบ 

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญอันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า บริษัทมรีะบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม  

มีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�าคญักบัการควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งมาอย่าง

ต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัมกีารก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี มกีารควบคมุภายในที่เพยีงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ มกีารบรหิาร

ความเสีย่งในระดบัทีย่อมรับได้ รวมถงึการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกจิของบริษัท

อย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวม 

ของบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี	 

งบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชีทีเ่หมาะสม	ซึง่ถือปฏิบตัิ 

อย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล	รวมทั้งให้มีการเปิดเผย

ข้อมลูทีส่�าคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพยีงพอ	ทัง้น้ี	งบการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีระบบบริหารความเสีย่ง	และระบบการควบคมุภายใน	 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง	 และครบถ้วน	 และเพื่อให้การด�าเนินงานของ 

บริษัทมีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	และน่าเชื่อถือ		

	 	 ทัง้น้ี	คณะกรรมการบริษทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	จ�านวน	3	ท่าน	เป็นผูท้�าหน้าที	่ 

สอบทานนโยบายการบัญชี	และคุณภาพของรายงานทางการเงิน	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	 

ระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง 

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 	 งบการเงินของบริษัท	และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	ได้รับการ 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท	คอื	บริษทั	ส�านกังาน	เอนิส์ท	แอนด์	ยงั	จ�ากดั	ในการตรวจสอบน้ัน	ทางคณะกรรมการบริษทั

ได้สนับสนุนข้อมลูและเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 	 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	สามารถ

สร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท	 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

พิชญ์	โพธารามิก

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต   4/4

2. นายปรีชา ลีละศิธร        3/4

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  4/4

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

  คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  จ�านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการ

อสิระ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบญัชี ด้านการเงนิและการบริหารองค์กร โดย นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ เป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลลีะศธิร และ นายเกรียงศกัดิ ์เธยีรนุกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวสวนศรี สวนกลู   

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบตัรทีร่ะบขุอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษทัและตามระเบยีบบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและได้มกีารประเมนิตนเองกบัการปฎิบตัหิน้าทีด่งักล่าวเป็นประจ�าทกุปี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ   

ได้มีการประชุม จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระ

การประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย นอกจากน้ียังได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น 

  

  ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

สรปุสาระส�าคัญในการปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้ดังนี้
 1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษทั และงบการเงนิรวมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษทัเพือ่อนุมตั ิโดยได้สอบถามและรับฟังความคิดเหน็จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ 

ของงบการเงิน รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลา ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ 

สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ นอกจากน้ีมีการประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอสิระ รับฟังค�า

ช้ีแจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�าช้ีแจงของผูท้ีรั่บผดิชอบ

 2.  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูรายการดงั

กล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ผูส้อบบญัชีมคีวามเหน็ว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกบับริษัททีเ่กีย่วข้องน้ันได้เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชี รวมทัง้ มคีวาม

เหน็ว่ารายการดงักล่าวได้มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนินธุรกจิของบริษทั 

และบริษทัย่อย

 3. สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถงึการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
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หวัหน้างานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพือ่ให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล
ตามวตัถปุระสงค์ของการด�าเนินงาน โดยให้ค�านึงถงึการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ให้มกีารใช้ทรัพยากรทีคุ่ม้ค่าและ
ประหยัด ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม ให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ และให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ  ข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายใน ตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละ 
ผูต้รวจสอบภายในว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ไม่พบประเดน็ปัญหา
หรือข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญ

 4. สอบทานให้บริษทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อก�าหนดของบริษัท ทั้งน้ีจากการรายงานของผู ้ตรวจสอบภายใน ผู ้บริหาร  
และผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเร่ืองการไม่ปฎิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง

 5. สอบทานให้มกีารก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีบ่ริษัท  
ได้จดัท�าขึน้ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มกีารจดัท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จริยธรรมของกรรมการและพนักงาน รวมถงึการปฏิบติัทีด่ต่ีอลกูค้า คูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม นอกจากน้ียงัได้มี
การประเมนิการปฎบิติัตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางการประเมนิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

 6. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน เกีย่วกับการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทาน
ผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และได้มีการให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการ แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเดน็ทีม่นัียสาคัญ เพือ่ก่อให้เกดิการก�ากบัดแลูกิจการท่ีด ีมกีารป้องกันทุจริต ไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ัน มกีารควบคมุ
ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม สอบทานและพิจารณาอนุมติัให้ปรับปรุงกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และเหมาะสมกบัองค์กร นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบประมาณประจ�าปีในการจ้างหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน มกีารประเมินความเป็นอสิระในการปฏิบติังาน ความเพยีงพอเหมาะสมของบคุลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสาคญั

 7. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซ่ึงมีความเป็นอสิระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพือ่เสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พจิารณาถงึผลการปฏบิติังาน ความเป็นอสิระ และระดบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี โดยให้ความเหน็ชอบในการแต่งต้ัง  
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที ่3844 หรือนางสาววราพร ประภาศริิกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่4579 แห่ง บริษัท ส�านักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจ�าปี 2557 โดยมค่ีาตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทั จ�านวนเงนิไม่เกนิ  
1,060,000 บาท (หน่ึงล้านหกหม่ืนบาทถ้วน) และรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยประจ�าปี 2557 
ทัง้สิน้เป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ 5,350,000บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
ส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีให้มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกจิ  ให้มกีารค�านึงถงึความเสีย่ง
ในการปฏบิติังานให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ ระบบบญัชีและรายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้อง เช่ือถอืได้ รวมทัง้ให้มกีารปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างสม�า่เสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงนิ 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่ง 

ดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของ

กจิการ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม                  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
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ควำมเห็น

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสด ส�าหรับปี 

สิน้สดุวันเดยีวกันของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)  

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  875,481,876  82,911,002  631,259,833  37,540,389 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 1,401,501,274  - 1,401,501,274  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7  403,376,631  372,567,599  493,688,574  493,055,956 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6  -  -  105,513,698  18,895,000 

สินค้าคงเหลือ 8  6,675,411  5,790,315  -  - 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  24,021,781  10,281,700  11,027,043  5,983,437 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,711,056,973  471,550,616 2,642,990,422  555,474,782 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน  293,740  288,372  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9  -  -  469,289,187  80,393,635 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 10  152,333,611  124,202,600  69,970,979  75,326,297 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11  322,601,536  95,159,153  19,992,978  12,720,745 

เงินมัดจ�าและเงินประกัน 12  130,507,295  14,139,446  5,420,592  7,211,620 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19  21,767,666  -  1,604,078  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  17,548,368  8,729,406  11,104,403  7,798 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  645,052,216  242,518,977  577,382,217  175,660,095 

รวมสินทรัพย์ 3,356,109,189  714,069,593 3,220,372,639  731,134,877 

งบการเงนิรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13  199,651,011  195,478,639  199,074,463  321,251,914 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 6  -  -  -  73,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 14  16,829,655  17,214,175  3,960,055  9,090,212 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  318,924  4,827,898  -  987,230 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,998,604  4,840,732  1,477,306  1,853,802 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  218,798,194  222,361,444  204,511,824  406,183,158 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 14  14,645,015  16,552,968  832,066  5,010,886 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15  23,992,585  18,910,462  13,796,387  11,072,896 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19  5,738,642  -  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  44,376,242  35,463,430  14,628,453  16,083,782 

รวมหนี้สิน  263,174,436  257,824,874  219,140,277  422,266,940 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่า

   หุ้นละ 0.1 บาท  140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น (2555: 

   หุ้นสามัญ 1,155,000,000 หุ้น)   

   มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 16  140,000,000  115,500,000  140,000,000  115,500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16 2,698,945,842  3,100,000 2,698,945,842  3,100,000 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 17  14,000,000  14,000,000  14,000,000  14,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร  392,254,201  476,334,509  148,286,520  176,267,937 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (152,265,290) (152,689,790)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,092,934,753  456,244,719 3,001,232,362  308,867,937 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,356,109,189  714,069,593 3,220,372,639  731,134,877 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,407,385,912 1,538,205,927 1,284,847,697 1,440,439,192 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 9  -  -  348,786,920  464,264,212 

รายได้อื่น  90,578,512  23,663,173  123,565,315  46,299,178 

รวมรายได้ 1,497,964,424 1,561,869,100 1,757,199,932 1,951,002,582 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและให้บริการ  566,177,867  558,460,474  882,890,976 1,078,310,749 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  101,044,956  87,628,496  70,492,475  39,051,566 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  287,981,229  242,354,867  194,053,702  186,670,100 

รวมค่าใช้จ่าย  955,204,052  888,443,837 1,147,437,153 1,304,032,415 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย		

			ภาษีเงินได้  542,760,372  673,425,263  609,762,779  646,970,167 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (2,565,404)  (3,703,711)  (1,603,906)  (4,670,080)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  540,194,968  669,721,552  608,158,873  642,300,087 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19  (39,078,251)  (62,419,581)  (50,943,265)  (42,564,386)

ก�าไรส�าหรับปี  501,116,717  607,301,971  557,215,608  599,735,701 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  501,116,717  607,596,502  557,215,608  599,735,701 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

   ควบคุมของบริษัทย่อย  -  (294,531)  -  - 

 501,116,717  607,301,971  557,215,608  599,735,701 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.39  0.58  0.43  0.57 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 1,297,301,370 1,049,125,683 1,297,301,370 1,049,125,683 
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งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ก�าไรส�าหรับปี  501,116,717  607,301,971  557,215,608  599,735,701 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 

    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  424,500  (329,488)  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  424,500  (329,488)  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  501,541,217  606,972,483  557,215,608  599,735,701 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  501,541,217  607,285,929  557,215,608  599,735,701 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ  

 ควบคุมของบริษัทย่อย  -  (313,446)  -  - 

 501,541,217  606,972,483  557,215,608  599,735,701 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



115

งบกระแสเงินสด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  540,194,968  669,721,552  608,158,873  642,300,087 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  36,716,102  29,196,847  19,566,362  17,720,149 

   ค่าตัดจ�าหน่าย  22,710,579  7,003,104  2,265,589  1,373,807 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  3,191,644  -  - 

   หนี้สงสัยจะสูญ  645,227  351,376  363,276  358,440 

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  2,551,481  1,782,569  -  - 

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (348,786,920) (464,264,212)

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (255,687)  10,115  11,290  311,423 

   ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  296,186  10,530,036  -  2,959 

   ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย  -  1,720,934  -  - 

   ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  7,168  (21,831)  (164,881)  1,277,370 

   ส�ารองผลประโยชน์ของพนักงาน  3,225,086  10,899,270  1,208,262  6,360,502 

   ดอกเบี้ยรับ  (37,087,182)  (595,906)  (38,650,565)  (1,062,338)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,565,404  3,703,711  1,603,906  4,670,080 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  571,569,332  737,493,421  245,575,192  209,048,267 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (14,203,232)  (78,500,012)  (18,215,862)  (82,995,169)

   สินค้าคงเหลือ  (3,436,577)  (3,929,331)  -  - 

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  (13,740,081)  (5,217,669)  (5,043,606)  (2,927,135)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (116,367,850)  (3,545,524)  1,791,027  2,004,585 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (2,205,106) 9,185,446 (120,278,887)  23,244,839 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,842,128)  (934,561)  (376,496)  1,071,272 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  418,774,358  654,551,770  103,451,368  149,446,659 

 จ่ายภาษีเงินได้  (72,527,407)  (98,841,963)  (64,631,177)  (62,276,622)

   รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  4,092,196  2,135,198  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  350,339,147  557,845,005  38,820,191  87,170,037 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  19,836,155  595,906  20,471,680  926,667 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (1,401,501,274)  - (1,401,501,274)  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง  -  -  (86,454,145)  49,764,580 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น  (5,368)  (3,736)  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  (3,195)  (388,895,552)  (2,840)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  -  384,185,773  369,267,810 

ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  (39,840,291)  (42,869,545)  (13,474,512)  (34,238,849)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  259,055  494,428  686,057  84,132 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (249,168,048)  (21,159,778)  (9,537,822)  (6,004,608)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (1,670,419,771)  (62,945,920) (1,494,519,795)  379,796,892 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย  (2,565,404)  (3,703,711)  (3,662,267)  (2,803,620)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง  -  (22,717,828)  -  (17,560,224)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  (73,000,000)  5,150,000 

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  (20,597,890)  (17,175,573)  (9,308,977)  (11,897,051)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)  2,720,345,842  18,600,000  2,720,345,842  18,600,000 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (584,955,550)  (432,620,000)  (584,955,550)  (432,620,000)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  2,112,226,998  (457,617,112)  2,049,419,048  (441,130,895)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)  424,500  (329,488)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  792,570,874  36,952,485  593,719,444  25,836,034 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  82,911,002  45,958,517  37,540,389  11,704,355 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี  875,481,876  82,911,002  631,259,833  37,540,389 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ช�าระ  25,010,190  15,267,204  1,433,879  - 

   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ช�าระ  1,281,100  614,000  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 200 อำคำรจัสมิน

อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

  ก)  ธุรกิจสื่อและให้บริกำรข้อมูล ประกอบด้วย ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต 

    ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อทีวี

  ข)  ธุรกิจบันเทิง ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภำพยนตร์

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2556 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

  และให้เริ่มซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนำยน 2556 เป็นต้นไป

2.  เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1  งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 

  รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 

  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

    งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ 

    ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

     

    งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2556
ร้อยละ

2555
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ผลิตจ�ำหน่ำยและบริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

 นิตยสำรบันเทิงและหนังสือทั่วไปรวมถึง   

 ภำพยนตร์เพลงสื่อบันเทิงอื่นๆ

ไทย 100 100

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด ให้บริกำรจัดหำห้องพักโรงแรม ทัวร์และเป็น   

  ตัวแทนจ�ำหน่ำยตั๋วโดยสำร รวมถึงผลิตและให้  

 บริกำรข้อมูล

ไทย 100 100

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ผลิต รับจ้ำงผลิต รำยกำรสื่อโทรทัศน์ และ 

 สื่ออื่นๆ รวมทั้งให้บริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

ไทย 100 100

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ผลิต รับจ้ำงผลิต และให้บริกำรซอฟต์แวร์ประเภท  

 Enterprise software และ Digital Content

ไทย 100 100

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด ผลิต จ�ำหน่ำยและบริกำร ข้อมูลสำระบันเทิง 

 รวมถึง กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ 

  ควำมบันเทิงผ่ำนสื่อทุกประเภท

ไทย 100 100

Mono Technology Korea Corporation ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เกำหลี 100 100

PT Mono Technology Indonesia

 (อีกร้อยละ 1 ถือโดยบริษัท โมโน

  เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด)

ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อินโดนีเซีย 99 99

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เวียดนำม 100 -

Mono Technology Hong Kong Ltd. ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ฮ่องกง 100 -

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

 (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น  

 จ�ำกัด ร้อยละ 100)

ผลิต รับจ้ำงผลิต และจัดจ�ำหน่ำยภำพยนตร์   

 รำยกำรโทรทัศน์ รวมถึงให้บริกำรข้อมูลสำระ  

 บันเทิง

ไทย - -

บริษัท โมโน ทีวี จ�ำกัด

 (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น

 จ�ำกัด ร้อยละ 100)

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและ   

 กิจกำรโทรทัศน์

ไทย - -

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด

 (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น  

 จ�ำกัด ร้อยละ 100)

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและ   

 กิจกำรโทรทัศน์

ไทย - -

  2.2  เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม         

    ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท�ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษทัย่อย”)  

     ดังต่อไปนี้ 
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    ข) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจ

     ในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

    ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

    ง) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดต้ังในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย

     ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็น 

     เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดง

     ไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลง 

     ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำก 

     งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

    ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมคือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ 

     บริษัทย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทนุรวม

     และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

  2.3  บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำม 

    วิธีรำคำทุน

3.  มำตรฐำนกำรบัญชีใหม ่

มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

ก)	 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะ 

 เจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ตีรำคำใหม่

ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของ 

 ผู้ถือหุ้น
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 แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฏิบัติทำงบัญชี 

 ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้

ข)	 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลก  

 เปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่  

 เกี่ยวข้องกัน

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำร  

 ด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำม

 รูปแบบกฎหมำย

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557
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   ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำน

   ทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นไม่มี

   ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มใช้

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

 4.1		 การรับรู้รายได้

   ขายสินค้า

   รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรับรู้เมือ่บริษทัฯ ได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นัียส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ 

   สินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

   ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

   รายได้ค่าบริการ

   รำยได้จำกกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยได้จำกกำรโฆษณำและบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

   อินเทอร์เน็ตรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

   ดอกเบี้ยรับ

   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

   เงินปันผลรับ

   เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

วันที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำร

 รื้อถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ  

 คล้ำยคลึงกัน

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ 

 หรือไม่

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน 

 กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี  

 ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน 

 สภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557

ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557
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 4.2		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด หมำยถงึ เงนิสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่ ีสภำพคล่องสงู  

   ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

 4.3		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึก  

   ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�ำหรับผลขำดทนุโดยประมำณทีอ่ำจเกดิข้ึนจำกกำรเก็บเงนิจำกลกูหน้ีไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไป 

   พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

	 4.4		 สินค้าคงเหลือ

   แผ่นซดี ีแผ่นวีซดี ีแผ่นดวีีด ีและคลปิวดีโีอแสดงด้วยรำคำทนุ (วธีิเข้ำก่อน-ออกก่อน) หรือมลูค่ำสทุธิทีจ่ะได้รับ 

   แล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ 

   นิตยสำรและหนังสอืแสดงด้วยรำคำทนุ (วธีิเฉพำะเจำะจง) หรือมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ 

 4.5		 เงินลงทุน

   เงินลงทนุในบริษทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทนุหกัค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ  

   (ถ้ำมี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

	 4.6		 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

   ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ 

   สินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

   

   ค่ำเสือ่มรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์

   โดยประมำณดังนี้

    ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ   - 3, 5, 10 ปี

    อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน - 3 - 5 ปี

    คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    - 3 - 5 ปี

    ยำนพำหนะ       - 5 ปี

  ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน

  

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง

  

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ออกจำกบญัชีเมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรัพย์หรือ

  คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือ

  ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำร 

  สินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.7		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ (ถ้ำม)ี 
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  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอด 

  อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อม ี

  ข้อบ่งช้ีว่ำสนิทรัพย์นัน้เกดิกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวธีิกำร 

  ตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 

  ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

               อายุการให้ประโยชน์

    ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ  5   ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

    ลิขสิทธิ์อื่นๆ       3, 5   ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์    5, 10, 20  ปี

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน

   แต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์น้ันและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่

   ก่อให้เกิดเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุกำรให้

   ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน

4.8		 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุม 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  

  หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  นอกจำกน้ีบคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบคุคลทีมี่สทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึง่ 

  ท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.9		 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น

สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือ

มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ�ำนวนเงินทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำ

เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ

ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร

ใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ 

ผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนงบก�ำไร

ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.10		 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯ แสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรเป็นสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินทีใ่ช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน 

กำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
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รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรัพย์

และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน

4.11	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเป็นรำยปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน

จำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน 

ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำร

ใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

4.12		 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย 

  เมื่อเกิดรำยกำร

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นักงำนจ่ำยสะสม 

  และเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยก

  ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

  บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีำระส�ำหรับเงินชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

  ซึง่บริษทัฯ และบริษทัย่อยถือว่ำเงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยค�ำนวณหน้ีสนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วธีิคดิลด 

  แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมิน

  ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

  ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์  

  หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน

  หนี้สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน

  ตำมโครงกำรผลประโยชน์ หกัด้วยต้นทนุบรกิำรในอดตีทีย่งัไม่ได้รับรู้ และผลก�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำร 

  ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
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4.13		 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกร                

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำ 

ภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

 4.14		ภาษีเงินได้

  ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

	 	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษ ี

  ของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี 

       ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น  

      โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสนิภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีของผลแต  กต่ำงช่ัวครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำร  

  แต่รับรู้สนิทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำว ทีใ่ช้หกัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษ ี

  ทีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีบ่ริษทัฯ และบริษัทย่อย จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคต 

  เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษทัฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ภำษีเงนิได้ รอกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำ 

  รำยงำนและจะท�ำกำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ บริษทัฯ และบริษทั 

  ย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ 

  ประโยชน์

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หำกภำษีที่เกิดขึ้น 

   เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ

กำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่

แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน

ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ

โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำร ผลขำดทนุที่

คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนงึถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุ

กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ

กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ

และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง  

ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสนิทรัพย์ หรือ หน่วยของสนิทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีใ่ช้หกัภำษีและขำดทนุ

ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ 

ทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทนุน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบรษิทัฯ และ

บริษทัย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสนิทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถงึจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่

คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้อง

อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ 

และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้ 

ชื่อบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50

กลุ่มจัสมิน มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท โตโยต้ำ พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน
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 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ

 ดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลหรือ

 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 32 19 รำคำตำมสัญญำ

รำยได้อื่น 2 1 รำคำตำมสัญญำ

ต้นทุนขำยและบริกำร 2 - รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 1 - รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 68 59 รำคำตำมสัญญำ

ซื้ออุปกรณ์ 1 1 รำคำตลำด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 4 1 รำคำตำมสัญญำ

เงินปันผลรับ 349 464 ตำมมติที่ประชุมของบริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ 2 1 ร้อยละ 3 ต่อปี

รำยได้อื่น 43 30 รำคำตำมสัญญำ

ต้นทุนขำยและบริกำร 576 758 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 21 7 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 3 4 รำคำตำมสัญญำ

ดอกเบี้ยจ่ำย 1 2 ร้อยละ 3 ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 15 11 รำคำตำมสัญญำ

ต้นทุนขำยและบริกำร 2 - รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 1 - รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 57 55 รำคำตำมสัญญำ
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555  

 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 5,228 1,379

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17,292 6,665 6,928 1,940

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 17,292 6,665 12,156 3,319

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 91,779 28,161

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 129 423 - -

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 129 423 91,779 28,161

เงินปันผลค้างรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 83,197 118,596

รวมเงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 83,197 118,596

เงินมัดจ�าและเงินประกัน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,625 5,016 5,204 5,016

รวมเงินมัดจ�ำและเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7,625 5,016 5,204 5,016

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	13)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 77,760 189,774

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,767 7,989 2,767 7,989

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,767 7,989 80,527 197,763

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	13)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 5,155 10,074

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 13,827 16,937 7,605 16,016

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 13,827 16,937 12,760 26,090
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2556  

 และ 2555 และกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่ำวมรีำยละเอยีดดงันี้

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่ำงปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำร

 และผูบ้ริหำรเป็นจ�ำนวน 43 ล้ำนบำท (2555: 45 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 27 ล้ำนบำท 

 (2555: 36 ล้ำนบำท)

7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) 17,292 6,665 12,156 3,319

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 181,648 239,534 147,340 217,327

รำยได้ค้ำงรับ 156,579 129,394 144,109 127,731

เงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) - - 83,197 118,596

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) 129 423 91,779 28,161

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 55,472 3,650 18,560 1,011

รวม 411,120 379,666 497,141 496,145

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,743) (7,098) (3,452) (3,089)

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 403,377 372,568 493,689 493,056

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี

2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด - 70,000 - 70,000

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 10,000 3,000 - 13,000

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด - 133,355 (133,355) -

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด - 55,000 (55,000) -

PT Mono Technology Indonesia 8,895 538 - 9,433

Mono Technology Korea Corporation - 9,786 - 9,786

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. - 3,295 - 3,295

18,895 274,974 (188,355) 105,514

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 73,000 - (73,000) -

73,000 - (73,000) -
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(หน่วย: พันบำท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 2,928 200 1,700 535

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 12,564 6,224 6,273 1,992

มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน 1,010 241 663 792

มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน 490 - 2,578 -

มำกกว่ำ 12 เดือน 300 - 942 -

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 17,292 6,665 12,156 3,319

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 131,172 206,967 110,500 193,684

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 46,461 30,917 27,764 17,037

มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน 6,098 4,544 3,973 1,989

มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน 7,743 2,493 973 1,332

มำกกว่ำ 12 เดือน 9,998 8,162 4,130 3,285

201,472 253,083 147,340 217,327

หัก: ประมำณกำรรับคืน (19,824) (13,549) - -

181,648 239,534 147,340 217,327

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,743) (7,098) (3,452) (3,089)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 173,905 232,436 143,888 214,238

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 191,197 239,101 156,044 217,557

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แยกตำมอำยุลูกหนี้ที่คงค้ำงนับจำกวันที่ 

 ถึงก�ำหนดช�ำระดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้ำส�ำเร็จรูป 12,847 9,351 (7,029) (4,478) 5,818 4,873

งำนระหว่ำงท�ำ 857 917 - - 857 917

รวม 13,704 10,268 (7,029) (4,478) 6,675 5,790

8. สินค้ำคงเหลือ
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(หน่วย: พันบำท)

ชื่อบริษัท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกช�าระแล้ว ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 132,000 132,000 52,010 52,010 - 38,280

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 20,000 20,000 9,307 9,307 - 10,000

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด 8,000 8,000 8,000 8,000 348,787 415,984

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 320,000 5,000 320,000 5,000 - -

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 58,000 3,000 55,010 10 - -

PT Mono Technology Indonesia 3,767 3,767 3,421 3,421 - -

Mono Technology Korea Corporation 18,373 2,646 18,373 2,646 - -

Mono Technology Hong Kong Ltd. 43 - 43 - - -

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3,125 - 3,125 - - -

469,289 80,394 348,787 464,264

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9.1  ในเดอืนสงิหำคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัท Mono Technology Vietnam Co., Ltd.  

  เป็นเงิน 3 ล้ำนบำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน) 

9.2  ในเดือนกันยำยน 2556 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดของ 

  บริษัท โมโน ทีวี จ�ำกัด จ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 25 ของ 

  ทุนจดทะเบียน) และได้ลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดของบรษิัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 5,000,000 หุน้ 

   มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน)

9.3  ในเดือนกันยำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติ 

  ให้เรียกช�ำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือจำกผู้ถือหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 15  

  ล้ำนบำท โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว

9.4  ในเดือนตุลำคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท Mono Technology Hong Kong Ltd.  

  เป็นเงิน 43,000 บำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียน) 

9.5  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินกำรเพื่อปรับ 

  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยสรุปดังนี้

  1) อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท และ

   อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท เพื่อล้ำงผลขำดทุนสะสม บริษัทย่อยดังกล่ำว

   ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2557 โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

   เกี่ยวกับโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว

  2) อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด และ Mono Technology Korea Corporation 

   เป็นจ�ำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้ำง

   ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว
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(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

อุปกรณ์	
เครื่อง

ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2555 24,233 43,460 103,555 14,903 4,665 190,816

ซื้อเพิ่ม 4,645 9,653 22,124 4,577 17,138 58,137

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (8,596) (6,395) (4,547) (1,519) - (21,057)

โอนเข้ำ (ออก) 15,356 4,889 - - (20,245) -

31 ธันวำคม 2555 35,638 51,607 121,132 17,961 1,558 227,896

ซื้อเพิ่ม 3,104 11,020 38,611 1,012 11,103 64,850

จ�ำหน่ำย/ตดัจ�ำหน่ำย - (104) (123) (411) - (638)

โอนเข้ำ (ออก) 4,866 81 (71) - (4,876) -

31 ธันวำคม 2556 43,608 62,604 159,549 18,562 7,785 292,108

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2555 12,107 19,926 56,932 6,083 - 95,048

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับปี 2,703 8,322 15,792 2,380 - 29,197

ค ่ำ เสื่ อมรำคำส�ำหรับส ่วนที่

จ�ำหน่ำย (8,211) (6,351) (4,471) (1,519) - (20,552)

31 ธันวำคม 2555 6,599 21,897 68,253 6,944 - 103,693

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับปี 4,031 9,359 20,780 2,546 - 36,716

ค ่ำ เสื่ อมรำคำส�ำหรับส ่วนที่

จ�ำหน่ำย
- (112) (112) (411) - (635)

31 ธันวำคม 2556 10,630 31,144 88,921 9,079 - 139,774

มูลค่าสทุธติามบัญชี

31 ธันวำคม 2555 29,039 29,710 52,879 11,017 1,558 124,203

31 ธันวำคม 2556 32,978 31,460 70,628 9,483 7,785 152,334

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี

2555 (จ�ำนวน 19,784 พนับำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 29,197

2556 (จ�ำนวน 24,076 พนับำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 36,716

10. ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์
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(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

อุปกรณ์	
เครื่อง

ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2555 10,424 12,570 73,994 5,835 4,665 107,488

ซื้อเพิ่ม 4,497 6,137 5,628 839 17,138 34,239

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (923) (2,077) (3,187) (683) - (6,870)

โอนเข้ำ (ออก) 15,356 4,889 - - (20,245) -

31 ธันวำคม 2555 29,354 21,519 76,435 5,991 1,558 134,857

ซื้อเพิ่ม 740 2,483 6,211 - 5,474 14,908

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (799) (678) - - (1,477)

โอนเข้ำ (ออก) 4,866 9 - - (4,875) -

31 ธันวำคม 2556 34,960 23,212 81,968 5,991 2,157 148,288

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2555 1,751 3,695 38,544 727 - 44,717

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับปี 2,243 3,665 10,912 900 - 17,720

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับส่วนทีจ่�ำหน่ำย (554) (873) (960) (519) - (2,906)

31 ธันวำคม 2555 3,440 6,487 48,496 1,108 - 59,531

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 3,434 4,201 11,013 918 - 19,566

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรับส่วนทีจ่�ำหน่ำย - (334) (446) - - (780)

31 ธันวำคม 2556 6,874 10,354 59,063 2,026 - 78,317

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2555 25,914 15,032 27,939 4,883 1,558 75,326

31 ธันวำคม 2556 28,086 12,858 22,905 3,965 2,157 69,971

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555 (จ�ำนวน 11,137 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 17,720

2556 (จ�ำนวน 10,186 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 19,566

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้

 งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 49 ล้ำนบำท

 (2555: 30 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 19 ล้ำนบำท (2555: 13 ล้ำนบำท) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้

 สัญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวน 44 ล้ำนบำท (2555: 45 ล้ำนบำท) และเฉพำะของ 

 บริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 12 ล้ำนบำท (2555: 23 ล้ำนบำท)

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิรวม

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์	
เพลง	และ
วีดีโอ

ลิขสิทธิ์อื่น
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งาน
ระหว่างผลิต รวม

ราคาทุน
1 มกรำคม 2555 70,645 18,851 - 11,590 22,075 123,161

ซื้อเพิ่ม - 12,679 - 697 8,398 21,774

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (7,649) - (66) (5,937) (13,652)

โอนเข้ำ (ออก) - 20,324 - - (20,324) -

31 ธันวำคม 2555 70,645 44,205 - 12,221 4,212 131,283

ซื้อเพิ่ม - 9,983 16,449 280 223,737 250,449

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (1,151) - - (2,356) (3,507)

โอนเข้ำ (ออก) - 85,049 5,790 - (90,839) -

31 ธันวำคม 2556 70,645 138,086 22,239 12,501 134,754 378,225

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1 มกรำคม 2555 20,029 1,510 - 6,868 - 28,407

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 6,165 - 838 - 7,003

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับ  

    ส่วนที่จ�ำหน่ำย - (3,059) - (63) - (3,122)

31 ธันวำคม 2555 20,029 4,616 - 7,643 - 32,288

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 20,518 1,276 917 - 22,711

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับ           

    ส่วนที่จ�ำหน่ำย - (19) - - - (19)

31 ธันวำคม 2556 20,029 25,115 1,276 8,560 - 54,980

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกรำคม 2555 644 - - - - 644

บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - 1,132 - - 2,060 3,192

31 ธันวำคม 2555 644 1,132 - - 2,060 3,836

ลดลงระหว่ำงปี - (1,132) - - (2,060) (3,192)

31 ธันวำคม 2556 644 - - - - 644

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2555 49,972 38,457 - 4,578 2,152 95,159

31 ธันวำคม 2556 49,972 112,971 20,963 3,941 134,754 322,601

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2555 (จ�ำนวน 6,413 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 7,003

2556 (จ�ำนวน 20,463 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 22,711
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(หน่วย: พันบำท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์	
เพลง	และ
วีดีโอ

ลิขสิทธิ์อื่น
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งาน
ระหว่างผลิต รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2555 10,645 288 - 3,206 - 14,139

ซื้อเพิ่ม - 6,005 - - - 6,005

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (288) - (4) - (292)

31 ธันวำคม 2555 10,645 6,005 - 3,202 - 19,852

ซื้อเพิ่ม - 809 - 3 8,726 9,538

โอนเข้ำ (ออก) - 2,305 - - (2,305) -

31 ธันวำคม 2556 10,645 9,119 - 3,205 6,421 29,390

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกรำคม 2555 3,508 163 - 1,731 - 5,402

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 891 - 483 - 1,374

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับ    

 ส่วนที่จ�ำหน่ำย - (287) - (2) - (289)

31 ธันวำคม 2555 3,508 767 - 2,212 - 6,487

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 1,800 - 466 - 2,266

31 ธันวำคม 2556 3,508 2,567 - 2,678 - 8,753

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกรำคม 2555 644 - - - - 644

31 ธันวำคม 2555 644 - - - - 644

31 ธันวำคม 2556 644 - - - - 644

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2555 6,493 5,238 - 990 - 12,721

31 ธันวำคม 2556 6,493 6,552 - 527 6,421 19,993

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

2555 (จ�ำนวน 891 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,374

2556 (จ�ำนวน 1,800 พันบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2,266
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12. เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เงินประกันกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่

 เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 38,000 - - -

เงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน 68,000 - - -

อื่นๆ 24,507 14,139 5,421 7,212

รวมเงินมัดจ�าและเงินประกัน 130,507 14,139 5,421 7,212

 12.1 บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้

   ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ 

   ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ (“ใบอนุญำต”) จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

   และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียม

   ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จ�ำนวน 2,250 ล้ำนบำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแยกช�ำระ ดังนี้ 

   1) เงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในส่วนของรำคำขั้นต�่ำ จ�ำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 

    4 งวด ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก�ำหนด ภำยใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต 

   2) เงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในส่วนที่เกินกว่ำรำคำขั้นต�่ำ แบ่งช�ำระ 6 งวด ตำมเงื่อนไข

    ที่ กสทช. ก�ำหนด ภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต 

   บริษัทย่อยดังกล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรขอใบอนุญำตให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรเป็น

   ผู้ชนะกำรประมูล (13 มกรำคม 2557) โดยใบอนุญำตดังกล่ำวจะมีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุญำต

   

   นอกจำกน้ี บริษัทย่อยต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอื่น และน�ำส่งเงินรำยปีเข้ำกองทุน

   วิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะตำม

   ประกำศคณะกรรมกำร กสทช.

 12.2 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  

   มีมติให้ซื้อที่ดินมูลค่ำ 180 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำมำประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ช�ำระเงินมัดจ�ำส�ำหรับที่ดินเป็นจ�ำนวน 68 ล้ำนบำท



139

13. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 (หมำยเหตุ 6) 2,767 7,989 80,527 197,763

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 95,823 102,333 64,569 65,689

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 (หมำยเหตุ 6) 13,827 16,937 12,760 26,090

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 38,783 31,791 22,625 14,000

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 37,903 33,867 15,697 16,247

เจ้ำหนี้ซื้อสินทรัพย์ 10,548 2,562 2,896 1,463

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 199,651 195,479 199,074 321,252

14. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 33,620 36,397 4,952 14,882

หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (2,145) (2,630) (160) (781)

รวม 31,475 33,767 4,792 14,101

หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (16,830) (17,214) (3,960) (9,090)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ 

 ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 14,645 16,553 832 5,011

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้ในกำรด�ำเนินงำน

 ของกิจกำรโดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ถึง 5 ปี 
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน	1	ปี 1	-	5	ปี รวม ไม่เกิน	1	ปี 1	-	5	ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่  

   ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 18,341 15,279 33,620 4,103 849 4,952

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน        

    รอกำรตัดบัญชี                                                                      (1,511) (634) (2,145) (143) (17) (160)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ  

   ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 16,830 14,645 31,475 3,960 832 4,792

(หน่วย: พันบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน	1	ปี 1	-	5	ปี รวม ไม่เกิน	1	ปี 1	-	5	ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่  

   ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 18,885 17,512 36,397 9,656 5,226 14,882

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

  รอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                          (1,671) (959) (2,630) (566) (215) (781)

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ

    ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 17,214 16,553 33,767 9,090 5,011 14,101

15. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 18,910 12,968 11,073 7,309

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 4,309 3,489 2,267 1,913

ต้นทุนดอกเบี้ย 774 325 456 87

ขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์  

  ประกันภัย - 2,128 - 1,764

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 23,993 18,910 13,796 11,073
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 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 4,309 3,489 2,267 1,913

ต้นทุนดอกเบี้ย 774 325 456 87

ขำดทนุจำกประมำณกำรตำมหลกั

 คณิตศำสตร์ประกันภัย - 2,128 - 1,764

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก�ำไร 

 ขำดทุน (แสดงรวมอยู่ใน

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 5,083 5,942 2,723 3,764

 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2556 2555

อัตรำคิดลด 3.9 - 4.4% 3.9 - 4.4%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5% 5%

 จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ

งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ปี 2556 23,993 13,796 - -

ปี 2555 18,910 11,073 (1,460) (1,538)

ปี 2554 12,968 7,309 - -

16. ทุนเรือนหุ้น
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป (Initial Public 

 Offering) จ�ำนวน 245 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 11.40 บำท  

 เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 2,793 ล้ำนบำท ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุดงักล่ำว บริษัทฯมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องกับ

 กำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 73 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 17 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯได้แสดงหักจำก

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วเป็น 140 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,400 ล้ำนหุ้น

 มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์แล้วในวันดังกล่ำว
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17. ส�ำรองตำมกฎหมำย
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร 

 ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หัก ด้วยยอดขำดทุนสะสม 

 ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

 ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 258,067 224,073 106,908 94,497

ต้นทุนกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 212,820 242,511 769,561 948,038

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 85,220 61,560 62,056 19,134

ค่ำสำธำรณูปโภค 76,932 62,865 61,988 57,952

ต้นทุนขำยสินค้ำ 65,191 35,491 - -

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 59,426 36,200 21,832 19,094

ต้นทุนรับจ้ำงผลิตรำยกำร 31,025 30,276 - -

19. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 37,649 62,420 35,089 42,564

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง 

 ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (16,029) - (1,604) -

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกค่ำใช้จ่ำย

 ทีเ่ก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุ (หมำยเหต ุ16) 17,458 - 17,458 -

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน 39,078 62,420 50,943 42,564
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 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 540,543 669,722 608,159 642,300

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 108,109 154,036 121,632 147,729

ผลกระทบทำงภำษขีองรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่ถอืเป็น

 รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี :

 กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 20) (67,563) (98,668) - -

 เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย - - (69,757) (106,781)

 อื่นๆ (1,468) 7,052 (932) 1,616

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน 39,078 62,420 50,943 42,564

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

 และ 2555 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์	(หนี้สิน)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ 

  สูญและประมำณกำรรับคืน)

5,514 - 691 -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ผลแตกต่ำงค่ำตัดจ�ำหน่ำย) (7,095) - (1,098) -

 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 4,595 - 2,759 -

 ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 12,368 - - -

 อื่นๆ 647 (748)

รวม 16,029 - 1,604 -

โดยแสดงเป็น

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 21,768 - 1,604 -

 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (5,739) - - -

รวม 16,029 - 1,604 -
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

 จ�ำนวน 22 ล้ำนบำท ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษัทย่อยพิจำรณำ

 แล้วเห็นว่ำบริษัทย่อยอำจไม่มีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยัง

 ไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้

20. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

 ลงทุนตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554 สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึง 

 กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี 

 นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 31 กรกฎำคม 2554)

 ในปี 2556 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด มีรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ�ำนวน 374 ล้ำนบำท

 (2555: 458 ล้ำนบำท)

21. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
 ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 อื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

22. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพข้ึนตำม

 พระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน

 เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

 ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนน้ันออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ และ

 บริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท 

 (2555: 7 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท (2555: 3 ล้ำนบำท)
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23. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น				

(หน่วย:	ล้านบาท) (หน่วย:	บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�ำปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                  

 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2556 161.7 0.14

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2556 161.7 0.14

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2556 161.0 0.12

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 100.8 0.07

รวมเงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี 2556 585.2 0.47

เงินปันผลประจ�ำปี 2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น          

 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2555 12.5 1.25

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 39.0 0.04

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2555 127.0 0.13

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2555 134.0 0.13

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 120.1 0.10

รวมเงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี 2555 432.6 1.65

24. ส่วนงำนด�ำเนินงำน
 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ที่ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด 

 ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ

 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดง

 อยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

 รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดจำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนสำมรำย

 ข้อมูลรำยได้ ก�ำไรและสินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
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25. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
 25.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมรีำยจ่ำยฝ่ำยทนุจ�ำนวนเงิน 160 ล้ำนบำท  (2555: 4 ล้ำนบำท)

   ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อที่ดิน อุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์และรำยกำรโทรทัศน์

 25.2 กำรค�้ำประกัน

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรที่ธนำคำรออกหนังสือค�้ำประกัน

   กำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็นจ�ำนวน 6 ล้ำนบำท (2555: 6 ล้ำนบำท) ในนำมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

   เฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท (2555: 5 ล้ำนบำท)

 25.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร และสัญญำ

   บริกำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้น

   ภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2556 2555

จ่ำยช�ำระ

 ภำยใน 1 ปี 69,192 56,518

 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 57,423 33,395

26. เครื่องมือทำงกำรเงิน
 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 

   “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร

   เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนช่ัวครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น เงินให้กู้ยืม

   ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯ และ

   บริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

	 	 	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น และ

     เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงน้ีโดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำร

   ในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังน้ันบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็น

   สำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนน้อย

   รำยและอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ท�ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของ

   ลูกหน้ี จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของ

   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน



148

 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 

        เงินลงทุนช่ัวครำว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย และหน้ีสินตำม

   สัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตำมอัตรำตลำด

    หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน

 26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม

   และเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำ

   ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

   มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช�ำระหน้ีสินใน

   ขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น

   อิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือ

   ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก�ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่

   เหมำะสม 

 27.  การบริหารจัดการทุน	

   วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่

   เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสริมสรำ้งมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับ

   ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.09:1 

   (2555: 0.57:1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.07:1 (2555: 1.37:1)

 28. 	 การอนุมัติงบการเงิน

   งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557   






