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ประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2557	ถือเป็นปีส�ำคัญของกลุ่มบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	กับกำรเริ่มต้นธุรกิจทีวีดิจิตอล 

อย่ำงเต็มตัว	 หลังจำกที่ส�ำนักงำน	 กสทช.	 ได้ให้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบ 

ดิจิตอล	 หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ	(SD)	 หมำยเลขช่อง	29	 บริษัทฯ	 จึงด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลภำยใต้ 

ช่ือช่อง	MONO29	 เร่ิมออกอำกำศวันที่	29	 เมษำยน	2557	 เป็นต้นมำ	 โดยสำมำรถรับชมผ่ำนทำงทีวีดิจิตอล 

หรือกล่อง	Set	Top	Box	 ทำงช่อง	29	 หรือ	 รับชมผ่ำนจำนดำวเทียมหรือเคเบิลได้ทำงช่อง	39	 ด้วยระบบเสียง	 

2	 ภำษำ	 ภำยใต้สโลแกน	 “ฟรีทีวีที่มี	 หนังดี	 ซีรีส์ดัง	 มำกที่สุด”	 และด้วยเนื้อหำคอนเทนต์มำกด้วยคุณภำพที่เรำ 

คัดสรรมำเป็นอย่ำงดี	 ส่งผลให้เรตติ้งของช่อง	MONO29	 เพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง	 นับเป็นควำมส�ำเร็จก้ำวแรก 

ของบริษัทกับธุรกิจทีวีดิจิตอล	 ในฐำนะผู้เล่นรำยใหม่	 ในขณะที่ธุรกิจสื่อประเภทต่ำงๆ	 และธุรกิจบันเทิงของบริษัท

นั้น	ก็ด�ำเนินไปอย่ำงมั่นคง	และยังส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศที่เรำเล็งเห็นศักยภำพและโอกำสในกำรท�ำธุรกิจ	 เพื่อรองรับประชำคม 

เศรษฐกิจอำเซียน	 หรือ	AEC	 ที่จะเกิดข้ึนในปี	2558	 โดยเรำมีบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย	 

ประเทศเวียดนำม	 และประเทศเกำหลีใต้	 รวมถึงกำรขยำยธุรกิจเข้ำไปยังประเทศที่มีศักยภำพมำกที่สุดในโลก 

อย่ำงประเทศจีน	

ภายใต้สโลแกน “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” และด้วยเนื้อหา 

คอนเทนต์มากด้วยคุณภาพที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี ส่งผลให้เรตติ้ง 

ของช่อง MONO29 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความส�าเร็จก้าว 

แรกของบริษัทกับธุรกิจทีวีดิจิตอล ในฐานะผู้เล่นรายใหม่

สารจากประธานคณะกรรมการ
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อกีทัง้	บริษทัฯ	ด�ำเนินธุรกจิภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีด�ำเนินธุรกจิด้วยควำมสจุริต	โปร่งใส	ไปพร้อมกบักำรตระหนัก

ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ด้วยกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำสังคม	และสิ่งแวดล้อม	อำทิเช่น	กำรสร้ำงอำคำรเรียน 

ให้เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร	กำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรร่วมปลูกป่ำ	 รวมถึงกำรบริจำคเงินสมทบทุน

โครงกำรที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อท่ำนผู้ถือหุ้นอย่ำง 

เท่ำเทียมกัน	เห็นได้จำกกำรที่บริษัทได้รับรำงวัล	Investors’	Choice	Awards	2014	ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้กับบริษัทที่
ได้รับกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีท่�ำได้	100	คะแนนเต็ม	

ซึ่งเรำท�ำได้ตั้งแต่ปีแรกที่จดทะเบียน	 ในตลำด	mai	 และยังเป็นกำรจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกอีกด้วย		อีกทั้งทำงด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	

ยงัได้รับรำงวลับริษทัจดทะเบยีน	(mai)	ยอดเยีย่มแห่งปี	2557	ในงำนมอบ

รำงวัลเกียรติยศ	“Money	&	Banking	Awards	2557”	ซึ่งเป็นรำงวัลที่

มอบให้กบับริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์	mai	ทีม่ผีลประกอบกำร

รวมยอดเยี่ยมในรอบปี	จัดโดยวำรสำรกำรเงินธนำคำร

ควำมส�ำเร็จทีก่ล่ำวมำทัง้หมดนี	้เกดิข้ึนจำกควำมร่วมมอืร่วมใจ	และแรง

สนับสนุนจำกทุกๆ	 ฝ่ำย	 ได้แก่	 ท่ำนผู้ถือหุ้น	 พันธมิตร	 คู่ค้ำ	 สถำบัน 

กำรเงิน	หน่วยงำนรำชกำร	ตลอดจนคณะผู้บริหำร	และพนักงำนทุกท่ำน	

ที่ให้ควำมควำมเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ	เสมอมำ	ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท	

โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ	ณ	โอกำสนี้

และขอให้ค�ำมั่นว่ำ	บริษัทฯ	จะสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพยิ่งๆ	ขึ้นไป	

เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน



6

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

 ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี	2557	รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองภำยในประเทศไทย	มีผลท�ำให้ธุรกิจในทุก

อุตสำหกรรมของประเทศหดตัวลง	อย่ำงไรก็ตำม	ธุรกิจของกลุ่มบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ยังมีผลประกอบกำร 

ที่ดี	 โดยเฉพำะธุรกิจใหม่อย่ำงทีวีดิจิตอล	 ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท	 โมโน	 สำมำรถสร้ำงปรำกฏกำรณ์ในกำร 

ด�ำเนินธุรกิจสื่อฟรีทีวีในฐำนะผู้เล่นรำยใหม่ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงชัดเจน	 เมื่อเทียบกับคู่แข่งอีก	24	 รำย	 ด้วยเรตติ้ง 

ของผู้ชมที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ตั้งแต่ไตรมำสที่	3	และ	4		ของปี	2557	และเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดเมื่อต้นปี	2558	จนท�ำ 

ให้ช่ือของ	MONO29	 ก้ำวเข้ำมำอยู่ในอันดับต้นๆ	 ของช่องทีวีดิจิตอลของประเทศ	 ควำมส�ำเร็จน้ีเกิดจำกกำรวำงต�ำแหน่ง 

ของช่องได้ตรงใจผูรั้บชมกบักำรเป็น	“ฟรีทวีทีีม่	ีหนังด	ีซรีีส์ดงั	มำกทีส่ดุ”	เรำพถิพิีถนัในกำรเลอืกคอนเทนต์ระดบัพรีเมีย่ม		อำท	ิ	

ภำพยนต์จำกฮอลลีวูด	ซีรีส์ที่เป็นที่นิยมจำกแถบอเมริกำ		รวมถึงหนังที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชียและระดับโลก	มำรวมไว้ที่เดียว 

นอกจำกคอนเทนต์ต่ำงประเทศที่บริษัทฯ	 ได้เตรียมไว้อย่ำงมำกมำยแล้ว	บริษัทฯ	 	 ยังมีแผนที่จะผลิตหนัง	 	 ละคร	 และซีรีส์	 

เพื่อป้อนให้กับช่อง	MONO29	 ด้วยกำรลงทุนสร้ำงสตูดิโอพื้นที่	12	 ไร่	 บนถนนชัยพฤกษ์	 	 ที่จะสร้ำงแล้วเสร็จปลำยปี	2558	 

นี้	 เพื่อรองรับกำรผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภำพระดับสำกล	จะเห็นได้ว่ำเรำพร้อมในทุกๆ	ด้ำน	ของกำรแข่งขันในธุรกิจทีวีอย่ำง 

เต็มที่	

นอกจำกน้ี	ธุรกจิบริกำรเสริมบนโทรศพัท์เคลือ่นทีย่งัคง	เป็นธรุกจิหลกัทีท่�ำรำยได้ให้กลุม่บริษทั	หลงัจำกทีบ่ริษทัได้แก้ไขปัญหำ

ทำงเทคนิคที่เกิดขึ้นในช่วงปลำยปี	2556		และต้นปีที่ผ่ำนมำ	ร่วมกับโอเปอร์เรเตอร์ทุกรำย		จนท�ำให้รำยได้กลับขึ้นอย่ำงเป็นที่

น่ำพอใจตำมล�ำดบั	เรำยงัได้ปรับกำรด�ำเนินธุรกจิให้ทนัต่อควำมเปลีย่นแปลงในโลกยคุดจิติอล	เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ผูใ้ช้โทรศพัท์สมำร์ทโฟนทีต้่องกำรรับคอนเทนต์ในรูปแบบต่ำงๆ	เพือ่ควำมบนัเทงิและสะดวกสบำยในเวลำเดยีวกนั	ท�ำให้ธุรกจิ		

Doonung.com	มีจ�ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นกว่ำ	100,000	รำย	ในปีที่ผ่ำนมำ	นอกจำกนี้	เรำยังได้ขยำยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ฐำนะเป็นผู้ให้บริกำรเสริม	ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน	เช่น	เวียดนำม	อีกด้วย

ส�ำหรับธรุกจิทำงด้ำนบนัเทงิ	อย่ำงธรุกจิเพลง		เรำได้มกีำรเปิด

ค่ำยเพลงสำมค่ำย	 	 เพื่อแบ่งสำยกำรผลิตศิลปินในแต่ละแนว

ไว้อย่ำงชัดเจน	รวมถึงกำรเปิดธุรกิจเพลงในประเทศเกำหลีใต้		

เป็นกำรเร่ิมต้นธุรกิจสำยบันเทิงในต่ำงประเทศ	 ส่วนธุรกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์ได้เปิดตัว	2	 ส�ำนักพิมพ์	 ในนำมส�ำนักพิมพ์เฮอร์	 

(Her	Publishing)	และส�ำนักพมิพ์โฮโรไลฟ์	(Horo	Lilfe	Publishing)		 

ผลิตพ็อคเก็ตบุ๊ค	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำ

หมำยที่มีรสนิยมกำรอ่ำนที่แตกต่ำงกัน	 นอกจำกนี้	 เรำได้เริ่ม

ต้นด�ำเนินธุรกิจสื่อวิทยุด้วยกำรเป็นผู้ผลิตรำยกำรวิทยุ	 คลื่น	

“FRESZ	91.5	FM”	 ที่เร่ิมออกอำกำศอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ 

ต้นเดือนกุมภำพันธ์	2558	อีกด้วย

ด้วยเรตต้ิงของผู ้ชมที่ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และ 4  ของปี 2557  และ

เพิม่ข้ึนอย่างก้าวกระโดดเมือ่ต้นปี 2558  จนท�าให้

ชื่อของ MONO29 ก้าวเข้ามาอยู่ในอันดับต้นๆ   

ของช่องทีวีดิจิตอลของประเทศ
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นายซัง โด ลี
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

บริษัท	 โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล	 ตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตมำโดยตลอด	 บริษัทฯ	 ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ	

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (Collective	Action	Coalition) 

ซึ่งถือเป็นโครงกำรระดับชำติ	 ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	รวมถึงกำรที่บริษัทฯ	ตระหนักถึง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ในด้ำน

ต่ำงๆ	อยำ่งต่อเนือ่งนับ	ตัง้แต่เริม่ด�ำเนนิธรุกิจ		อันจะเห็นกจิกรรมตำ่งๆ	ที่ทำงบรษิัท

ร่วมมือกับทำงหน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งรัฐและเอกชนตลอดปี	นอกจำกนี้	เพื่อเป็นกำรสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นในระยะยำวให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้น		นักลงทุน	รวมถึงสถำบันต่ำงๆ	บริษัทฯ	

ได้ย้ำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 จำกตลำดเอ็มเอไอ	(mai)	 เข้ำไปสู่ตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	(SET)	ในช่วงต้นปี	2558							

คณะกรรมกำรบริษทั	ผูบ้ริหำร	และพนกังำนมุง่มัน่อย่ำงยิง่ทีจ่ะผลกัดนัให้บริษทัรักษำ

มำตรฐำน	และด�ำเนินกิจกำรบนหลักธรรมำภิบำล	รวมถึงกำรน�ำพำบริษัทฯ		ไปสู่กำร

เป็นผูน้�ำธุรกจิสือ่และกำรให้บริกำรข้อมลูและบนัเทงิอย่ำงครบวงจร	เพือ่เข้ำสูป่ระชำคม

เศรษฐกิจอำเซยีนได้อย่ำงเต็มภำคภูม	ิรวมถงึกำรสนับสนุน	และควำมเช่ือมัน่จำกท่ำน

ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	คู่ค้ำ	และหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ	ประสบควำม

ส�ำเร็จ	ด้วยรำกฐำนที่มั่นคง	ส่งผลให้บริษัทก้ำวหน้ำสืบต่อไป
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทนุ และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญั 3 ปีทีผ่่านมา สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม

2557 2556 2555

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)
   สินทรัพย์รวม 5,704.85 3,386.22 737.10

   หนี้สินรวม 2,742.32 293.29 280.86

   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,962.53 3,092.93 456.24

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
   รายได้จากการขายและให้บริการ 1,526.31 1,407.38 1,538.21

   รายได้รวม 1,603.42 1,497.96 1,561.87

   ก�าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10.15) 542.76 673.43

   ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 38.89 501.12 607.60

   ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.18 0.26

   จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,080.00 2,854.06 2,308.08

อัตราส่วนทางการเงิน
   อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 32.82 58.66 63.69

   อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (5.72) 32.13 42.24

   อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.43 33.45 38.88

   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.28 28.24 168.80

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.86 24.31 95.26

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 0.09 0.57

การจ่ายปันผล
   จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,080.00 1,400.00 1,155.00

   ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

   รวมปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.160 0.431 0.544

      ปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) 0.020 0.327 0.404

      ปันผลประจ�าปีต่อหุ้น (บาท) 0.020 0.104 0.140

      มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.120 - -

   อัตราการจ่ายเงินปันผล1/(%) 46.68 102.13 97.01

1/ค�ำนวณจำกก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท	 	 	 	 :	 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 	 	 :	 MONO

วันที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 :	 6 มิถุนำยน 2556

เลขทะเบียนบริษัท	 	 	 :	 0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงำน		 	 	 :	 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ชั้น 16  
      หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด  
      อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเภทธุรกิจ	 	 	 	 :	 ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล   
      (Media and Content Business)  
      และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิง  
      (Entertainment Business)

เว็บไซต์			 	 	 	 :	 www.mono.co.th

โทรศัพท์		 	 	 	 :		 (66) 2502 0700

โทรสำร		 	 	 	 :	 (66) 2100 8148

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้	 :	 ทุนจดทะเบียน  462,000,000 บำท

แล้วทั้งหมดของบริษัท								 	 	 แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 4,620,000,000 หุ้น

      ทุนช�ำระแล้ว  308,012,115.80 บำท*

      หุ้นสำมัญที่ช�ำระแล้ว 3,080,121,158 หุ้น*

      มูลค่ำหุ้นละ  0.10 บำท

* ข้อมูล ณ 8 มกราคม 2558 ข้อมูลทุนช�าระแล้วมีการเปลีย่นแปลงจากการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสทิธิ 

  ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MONO-W1) วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นที่

จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	/	
เงินลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล	(Media	and	Content	Business)	

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ 

ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  

ตำาบลปากเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 1,320,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์  

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด  

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อทีวี 3,200,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์  

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด  

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อทีวี 50,000,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จำากัด 

ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน สปอร์ต  

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ 

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจจัดการแข่งขัน

กีฬา บริหาร

สโมสรกีฬา และที่

เกี่ยวข้องกับด้าน

กีฬาทุกประเภท

5,000,000 หุ้น

(เรียกชำาระร้อยละ 50)

บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จำากัด 

ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ 

ชั้น 16  หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ตำาบลปากเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อ

อินเทอร์เน็ต

4,000,000 หุ้น 100%

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นที่

จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	/	
เงินลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล	(Media	and	Content	Business)	-	ต่อ

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ 

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสนับสนุน

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

80,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์   

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อวิทยุ

กระจายเสียง

100,000 หุ้น

(เรียกชำาระร้อยละ 25)

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์   

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจสื่อวิทยุ

กระจายเสียง

100,000 หุ้น

(เรียกชำาระร้อยละ 25)

100%

PT. Mono Technology Indonesia

307 3rd Floor, Menara Thamrin J1.M.H.    

Thamrin Kav3, Jakarta, Indonesia

โทรศัพท์ (62) 021 2303108-9

ธุรกิจบริการ

เสริมบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ 

(ประเทศ

อินโดนีเซีย)

10,000 หุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน) 

ถือหุ้น 99%

บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จำากัด 

ถือหุ้น 1%

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.

F511&F515, 5th Floor, Charmvit Tower, 

117  Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, 

Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 

โทรศัพท์ (84) 3 5553885

โทรสาร  (84) 3 5553884

ธุรกิจบริการ

เสริมบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ 

(ประเทศเวียดนาม)

เงินลงทุน จำานวน 

100,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือ 

 3,300,000 บาท

100%
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นที่

จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	/	
เงินลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ
โดย	MONO	TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล	(Media	and	Content	Business)	-	ต่อ

Mono Technology Hong Kong Limited 

401 Jardine House, 1 Connaught  

Place, Central, Hong Kong

ลงทุนใน

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

25,000,000 หุ้น 100%

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนบันเทิง	(Entertainment	Business)

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 

200 จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ 

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจเพลง 380,000 หุ้น 100%

Mono Technology Korea Corporation

100-6 Samsung-dong, 

Gangnam-gu, Seoul, Korea

โทรศัพท์ (82) 02 516 7779

ธุรกิจเพลง 

(ประเทศเกาหลี)

122,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ 

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (66) 2502 0700

โทรสาร  (66) 2100 8148

ธุรกิจภาพยนตร์ 460,000 หุ้น บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จำากัด 

ถือหุ้น 100%
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ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย	์ 	 : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

      ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  

      กรุงเทพมหานคร 10110  

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

      โทรสาร  (66) 0  2359-1259 

ผู้สอบบัญชี	 	 	 	 :	 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

      193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  

      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

      กรุงเทพมหานคร 10110 

      โทรศัพท์ (66) 0  2264-9090 

      โทรสาร  (66) 0  2264-0789-90

ที่ปรึกษำกฎหมำย	 	 	 :	 บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด

      21 ซอยอำานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 

      เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

      โทรศัพท์ (66) 0  2693-2036 

      โทรสาร  (66) 0  2693-4189
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายพิชญ์ โพธารามิก   อายุ 42 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  

London School of Economics & Political Science, UK

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     72.00

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

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทีทีแอนด์ที

2551 - 2553  กรรมการ และประธานกรรมการ 

    บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์ 

2551 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษทัย่อยของ บมจ. จสัมนิ อนิเตอร์เนช่ันแนล 

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์

2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2538 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม 

01
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2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา   อายุ 49 ปี
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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

• หลักสูตร Difference 2014 รุ่น 2/2557

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     2.34

ประสบการณ์ท�างาน
2552 - 2555  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

    เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

2551 - 2556  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์สี่พี่น้อง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาซาว่า

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนาฟ้าไทย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร์ เรนท์ทัล

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

    บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท
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3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร  อายุ 42 ปี
ผู้ช่วยประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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 (%)     0.74

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร  

    และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

    บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้ 

4. นายซัง โด ลี     อายุ 39 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Yonsei University, Seoul, Korea

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.62

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

    บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
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6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์   อายุ 59 ปี
กรรมการ 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�าโรง

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.26

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 - 2551  บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์ 

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์  อายุ 46 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.40

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

    และบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - 2551  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
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7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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 Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
- หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
- 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 (%)     -

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน   กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร

    สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน   วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน 

    และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา

    และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน  

2542 - 2552  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น     -

8. นายปรีชา ลีละศิธร    อายุ 51 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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 (%)     -

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 

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล   อายุ 49 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
รุ่นที่ 7/2551

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program 

  รุ่น 101/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     -

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

    และพิจารณาค่าตอบแทน 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 และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซนัส์ 
2535 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเต็ก
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คณะผู้บริหาร

นายธวัตวงศ์  ศิลมานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท 

ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

นายธีรศักดิ์  ธาราวร
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล

นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

22
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01นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต

นายจิรประวัติ  บุณยะเสน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจโมบาย 

นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

23
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บริษัทย่อย

รายชื่อ

บริษัทย่อย (ประเทศไทย)

MONO 
TECH

MONO 
GEN

MONO 
TRAVEL

MONO 
ENT

MONO 
FILM

MONO 
INFO

MONO 
PRODUC-

TION

MONO
BROAD-

CAST

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. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ //,/// // // // // // // //

11. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ /// /

12. นายจิรประวัติ บุณยะเสน ///

13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ///

14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ///

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ///

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ///

หมายเหตุ  :   = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร*

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง



25

บริษัทย่อย

รายชื่อ

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) บริษัทย่อย (ต่างประเทศ)

MONO
SPORT

ENT

MONO
RADIO

MONO
RADIO

BROAD-
CAST

MONO
INDO

MONO
KOREA

MONO 
VIET-
NAM

MONO
HK

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. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ // // // // // // //

11. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ / / /,///

12. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

หมายเหตุ  :   = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร*
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

รายชื่อ

TTTBB TTTI JINET
JAS-
TEL

ACU PA ACES TOYOTA 
PS

GS MS

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. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

11. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

12. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

หมายเหตุ  :   = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร*
1. TTTBB     =  บมจ. ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ 

2. TTTI     =  บจก. ทริปเปิลท ีอนิเทอร์เน็ต 

3. JINET     =  บจก. จัสมิน อินเตอร์เน็ต

4. JASTEL    =  บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค 

5. ACU     =  บจก. อคิวเมนท์   

6. PA    =  บจก. พรีเมียม แอสเซท 

7. ACES  =  บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส  

8. TOYOTA PS =  บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

9. GS  =  บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

10. MS  =  บจก. มีเดีย เชคเกอร์
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

รายชื่อ

TTTBB TTTI JINET
JAS-
TEL

ACU PA ACES TOYOTA 
PS

GS MS

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. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

11. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

12. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

รายชื่อ

บริษัทย่อย 1

MONO INFO

1.  นายพิชญ์  โพธารามิก /

2.  นายโสรัชย์ อัศวะประภา /,//

3.  นายนวมินทร์ ประสพเนตร /,//

4.  นายซัง โด ลี /,//,///

5   นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ /

6.  นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ //

7.  นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ //

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

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

1บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2557
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

กุมภาพันธ์

มีนาคม

พฤษภาคม

มกราคม
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•	 วันที่	13	มกราคม	2557 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง แจ้งผลประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่

เพือ่ให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดจิติอลประเภทบริกำรทำงธุรกจิระดบัชำต ิหมวดหมูท่ัว่ไปแบบควำมคมชัดปกต ิซึง่บริษทั 

โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด เป็นผู้ชนะกำรประมูล โดยเสนอรำคำสูงสุดเป็นล�ำดับที่ 6 ในรำคำประมูล 2,250 ล้ำนบำท

•	 วนัท่ี		28		มกราคม	2557 บริษัท โมโน ทวีี จ�ำกดั ได้จดทะเบยีนเปลีย่นช่ือเป็นบริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์  
จ�ำกัด โดยด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดกำรแข่งขันกีฬำ และอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท รวมถึงบริหำร 

จัดกำรทีมกีฬำ และจัดตั้งสโมสรกีฬำ

•	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติอนุมัติให้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท เพื่อให้สัตยำบันกำรประมูลและได้มำซึ่งใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ (SD) จำกกสทช. และกำรให้สัตยำบันกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้อง 

ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้ำนบำท 

•	 วันที่	6	มีนาคม	2557 จัดงำนประกำศรำงวัล Mthai Top Talk-about 2014 ที่มอบรำงวัลให้แก่นักแสดง ศิลปิน 

และบุคคลหลำกหลำยสำขำ ที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สุดบนโลกออนไลน์

•	 วันที่	29	เมษายน	2557 สถำนีโทรทัศน์ช่อง MONO29 เริ่มทดลองออกอำกำศวันแรก ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวี 

ที่มี หนังดี ซีรี่ส์ดัง มำกที่สุด” ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยม ทั้งภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์นำนำชำติ ละครซิทคอม

และซีรี่ส์

•	 เดือนพฤษภาคม	2557 Mono Publishing เปดิตวันติยสำร Bioscope ซึง่เป็นนติยสำรรำยเดอืน ทีน่�ำเสนอเรือ่งรำว  

เกี่ยวกับภำพยนตร์ โดยได้รับสิทธิ์ในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยจำกบริษัท ไบโอสโคป พลัส จ�ำกัด

•	 เดือนพฤษภาคม	2557 งำนแถลงข่ำวกำรจัดกำรแข่งขัน “ไทยแลนด์บำสเกตบอลลีก 2014 (TBL)” โดยสมำคม
กีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดกำรแข่งขันวันที่ 31 พ.ค. - 23 ส.ค. โดยทำงช่อง MONO 29 เป็นผู้สนับสนุน

กำรแข่งขันและได้รับสิทธิในกำรถ่ำยทอดสดตลอดฤดูกำล รวมถึงทำงบริษัทได้น�ำทีมบำสเกตบอล โมโน แวมไพร์  

เข้ำร่วมกำรแข่งขันในปีนี้ด้วย

•	 เดือนกรกฎาคม	2557 บริษัทได้รับรำงวัล บริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ในงำนมอบรำงวัล

เกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วำรสำรกำรเงินธนำคำร เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บริษัท 

ที่มีผลประกอบกำรรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด mai

•	 เดือนกรกฎาคม	 2557  ค่ำย Mono Music เปิดตัว 3 คำ่ยใหม่ และแยกกลุ่มผู้ฟังเฉพำะ ค่ำยโมโน ฟูโก 

(Mono Fugo) กับแนวเพลงแดนซ์สไตล์ทีป๊อบ (T-Pop) ค่ำยเฟลโล่ว์ มิวสิค (Fellow Music) กับแนวเพลงฟังสบำย 

(Easy Listening) และค่ำยกำรันต์ เรคคอร์ด (Garan Records) ค่ำยเพลงร็อก
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•	 เดือนสิงหาคม	2557 Mono Publishing ขยำยธุรกิจ โดยเปิดส�ำนักพิมพ์ใหม่  คือ ส�ำนักพิมพ์ Her Publishing  

น�ำเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของทั้งผู้หญิงและผู้ชำยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเปิดตัวเล่มแรกกับ หนังสือ “คนอะไรเป็น

แฟนหมี” ซึ่งเป็นที่รู้จักจำกเฟซบุ๊คที่มีคนกดไลค์กว่ำ 1 ล้ำนคน และอีกหน่ึงส�ำนักพิมพ์กับ Horo Life Publishing  

น�ำเสนอหนงัสอืเกีย่วกบักลุม่ควำมเช่ือเร่ืองดวง ฮวงจุย้ กำรท�ำนำยต่ำงๆ  ซึง่เปิดตวัหนังสอื พยำกรณ์ชะตำชวีติปี 2558  

โดยอำจำรย์คฑำ ชินบัญชร

•	 วันที่	12	กันยายน	2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ำนบำท 

เป็น 462 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 3,220 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท และจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจ�ำนวน 1,680 ล้ำนหุ้น และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1) จ�ำนวน 1,540 ล้ำนหุ้น โดยเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2557  

ซึง่เป็นวันก�ำหนดจ่ำยปันผล ทำงบริษทัได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพำณิชย์ เป็นทนุจดทะเบยีน 462,000,000 บำท  

และทุนช�ำระแล้ว 307,999,997.50 บำท

•	 เดอืนกนัยายน	2557  บริษัทเข้ำรับรำงวัล “Investors’ Choice Award คร้ังที ่2 ประจ�ำปี 2557” จัดโดยสมำคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย ในโอกำสที่ทำงบริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 100 คะแนนเต็ม  

ซึ่งบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เป็นปีแรก

•	 วันที่	 15	ธันวาคม	2557 ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน เรดิโอจ�ำกัด (Mono Radio) 

และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด (Mono Radio Broadcast) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  

เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง โดยเป็นผู้ด�ำเนินกำรผลิตรำยกำรวิทยุ คลื่น “FRESZ 91.5 FM”  

เริ่มออกอำกำศในต้นปี 2558

กันยายน ธันวาคม

ธันวาคม

กรกฎาคม
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พันธกิจ
• สร้างสรรค์ 

สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่า 
และความสุขในทุกรูปแบบ

• เสริมสร้าง 
เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ด้วยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

• แสวงหา 
โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายตลาด 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

• สนับสนุน 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี

• ส่งเสริม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าทางด้านความบันเทิงแบบครบวงจร 

ผ่านเทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย   
เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ผู้น�ำ	 “Entertainment Content Creator”	 อันดับ	1	 ของเมืองไทย	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 

15	มีนำคม	2545	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	50	ล้ำนบำท	โดยนำยพิชญ์	โพธำรำมิก	และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 

เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เมื่อวันที่	6	มิถุนำยน	2556	ด้วยทุนจดทะเบียน	140	ล้ำนบำท		

	 จดุเร่ิมต้นในกำรท�ำธุรกจิ	คอืกำรให้บริกำรผ่ำนสือ่อนิเทอร์เน็ตในรูปแบบเวบ็ไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์	 

จนพัฒนำรูปแบบมำเป็นเว็บไซต์วำไรตี้	ส�ำหรับวัยรุ่นในปัจจุบัน		www.yenta4.com		รวมถึงพัฒนำเว็บคอมมูนิตี้	ที่มีกำร 

น�ำเสนอเน้ือหำสำระบันเทิงมำกมำยภำยใต้เว็บซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี	www.mthai.com	 ซึ่งเป็นแหล่งรวมวีดีโอขนำดใหญ่	 

จนมีจ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มมำกขึ้นเป็นอันดับต้นๆ	ของประเทศ

	 อีกหนึ่งธุรกิจส�ำคัญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท	คือ	ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	ที่บริษัทได้ด�ำเนินกำร 

ร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mobile	Operator)	 รำยใหญ่ของประเทศ	 โดยเร่ิมให้บริกำร	 Interactive	 

SMS	on	TV	 ซึ่งผู้ชมทำงบ้ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน	SMS	 โดยมีกำรประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหน้ำจอโทรทัศน์ 

แบบ	Real	Time	ทำงสถำนีโทรทศัน์กองทพับกช่อง	5	และกลำยมำเป็นต้นแบบทีร่ำยกำรโทรทศัน์ต่ำงๆ	น�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย 

ในปัจจุบัน	และขยำยพัฒนำบริกำร	Short	Message	Service	(SMS)	 เพิ่มเติมทั้งในรูปแบบกำรให้บริกำรดำวน์โหลดภำพ

และเสยีง	กำรให้ข้อมลูข่ำวสำร	กำรเล่นเกม	รวมถงึกำรพฒันำแอพพลเิคช่ันส�ำหรับระบบปฏบิติักำรสมำร์ทโฟน	และบริกำร

เหล่ำนี้ยังได้ถูกน�ำไปพัฒนำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในต่ำงประเทศ

	 ต่อมำบริษัทได้มีกำรจัดตั้งบริษัทในเครือ	 และขยำยกำรให้บริกำรไปในสื่ออื่นๆ	 เพิ่มเติม	 รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจ 

กำรให้บริกำรด้ำนบันเทิง	 (Entertainment	Business)	 ซึ่งท�ำให้ธุรกิจมีควำมเกี่ยวเน่ืองและส่งเสริมกันแบบครบวงจร	 

อันประกอบด้วย	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	ธุรกิจสื่อทีวี	ธุรกิจสื่อวิทยุกระจำยเสียง	ธุรกิจเพลง	และธุรกิจภำพยนตร์		

	 ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทุน	 ในปี	2551	 บริษัททยอยปรับโครงสร้ำงบริษัทในเครือทั้งหมด	 ให้เป็น 

บริษทัย่อยของบริษัท	บริษัทได้จดทะเบยีนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ�ำกดั	เมือ่วันที	่9	มนีำคม	2555	และเข้ำจดทะเบยีน 

ในตลำดหลกัทรัพย์	mai	ในวันที	่6	มถินุำยน	2556	ด้วยทนุจดทะเบยีน	140	ล้ำนบำท		(โดยมหีุน้สำมญัจ�ำนวน	1,400	ล้ำนหุน้	 

มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	0.10	บำท)	บริษทัได้รับเงนิสทุธจิำกกำรเสนอขำยหุ้นรวม	2,702.75	ล้ำนบำท	โดยจ�ำนวน	1,000	ล้ำนบำท	 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล	

	 เดือนธันวำคม	2556	 บริษัท	 โมโน	 บรอดคำซท์	 จ�ำกัด	 ได้เข้ำร่วมประมูลและเป็นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำต 

ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ	 ในหมวดหมู่ทั่วไป

แบบควำมคมชัดปกติ	 (SD)	 โดยเสนอรำคำสูงสุดเป็นล�ำดับที่	6	 ในรำคำประมูล	2,250	 ล้ำนบำท	 โดยใบอนุญำตเร่ิม 

วันที่	25	เมษำยน	2557	มีอำยุ	15	ปี	และด�ำเนินกำรออกอำกำศในนำมสถำนีโทรทัศน์	“โมโน	ทเวนตี้ไนน์”	(MONO29)	

	 ต่อมำเมื่อวันที่	12	 กันยำยน	2557	 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	1/2557	 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	 

140	ล้ำนบำท	เป็น	462	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	3,220	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.10	บำท	

และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล	และรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

ของบริษัทครั้งที่	1	(MONO-W1)		และได้จดทะเบียนทุนช�ำระแล้ว	เป็น	307,999,997.50	บำท	เมื่อวันที่	24	กันยำยน	2557	 

ซึ่งเป็นวันก�ำหนดจ่ำยปันผล	 เพื่อรองรับกำรย้ำยกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจำก	mai	 เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	และปัจจุบัน	ณ	วันที่	8	มกรำคม	2558	บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเพิ่ม

ข้ึนเป็น	308,012,115.80	 บำท	 จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	(MONO-W1)	 

วันใช้สิทธิครั้งแรก	30	ธันวำคม	2557
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 หน่ึงในเป้ำหมำยของบริษัท	 คือควำมเป็นผู้น�ำตลำดในธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย	 

โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยี	และผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องในทุกๆกลุ่มธุรกิจ	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยกีำรสือ่สำรทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว		รวมถงึกำรพฒันำ	Content	และ	Application	 

ใหม่ๆ	 ทั้งทำงด้ำนสำรสนเทศ	 บันเทิง	 และเกมออนไลน์	 เพื่อตอบโจทย์และเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของ 

กลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน	 นอกจำกน้ีบริษัท	 ยังมีแผนกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 

ที่บริษัทท�ำอยู่	 และสำมำรถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้	 	 โดยมีแผนที่จะพัฒนำและขยำยธุรกิจด้วยกำรเข้ำร่วมกับพันธมิตร 

ทั้งในและต่ำงประเทศ	บริษัทมีนโยบำยขยำยธุรกิจสู่ต่ำงประเทศตั้งแต่ปี	2553		บริษัทใช้ควำมเชี่ยวชำญจำกธุรกิจหลักที่มี

น�ำไปต่อยอด	ขยำยกำรลงทุนสู่ต่ำงประเทศ		โดยปรับรูปแบบเนื้อหำให้เข้ำกับควำมนิยมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	

ในปี	2556	บริษัทได้เปิดบริษัทย่อยอีก	2	แห่ง	คือ	Mono	Technology	Vietnam	Company	Limited	เพื่อลงทุนด้ำนธุรกิจ

บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเวียดนำม	และ	Mono	Technology	Hong	Kong	Limited	 โดยมีเป้ำหมำยที่

จะร่วมทุนกับคู่ค้ำท้องถิ่นและน�ำ	4	ธุรกิจหลัก	เข้ำท�ำกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีน		ได้แก่		ธุรกิจบริกำรเสริมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่	ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต	ธุรกิจเพลง		และธุรกิจภำพยนตร์		ทั้งนี้		กำรลงทุนในแต่ละประเทศ		บริษัทได้

ศึกษำถึงควำมเป็นไปได้	(Feasibility	Study)		กำรวำงแผนบริหำรกำรจัดกำรที่ดี		ใช้ที่ปรึกษำกฎหมำยและบัญชีที่มีควำม

เชี่ยวชำญเป็นที่ยอมรับ	เพื่อให้กำรลงทุนเป็นไปอย่ำงรอบคอบและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

	 และในปลำยปี	2556	ธุรกิจโทรทัศน์ของประเทศไทยถึงจุดเปลี่ยนผ่ำนครั้งส�ำคัญ		โดยเริ่มมีกำรประมูลใบอนุญำต 

ทวีีดจิติอล	เพือ่ด�ำเนนิกำรเปลีย่นกำรแพร่ภำพออกอำกำศจำกระบบอนำลอ็ก	ไปสูร่ะบบดจิติอล		และบริษัท	โมโน	บรอดคำซท์		 

จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ได้เข้ำร่วมกำรประมูลทีวีดิจิตอลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ	 (SD)	 และเป็น 

ผู้ชนะกำรประมูล	 และได้รับใบอนุญำตในหมวดหมู่นี้เป็นล�ำดับที่	6	 ที่รำคำประมูล	2,250	 ล้ำนบำท	 บริษัทเตรียมควำม

พร้อมในหลำยๆ	 ด้ำน	 โดยมุ่งเน้นน�ำเสนอรำยกำรที่มีคุณภำพ	 ควบคู่ไปกับควำมบันเทิงที่สร้ำงสรรค์ให้กับผู้ชมรำยกำร	 

ทกุเพศ	ทกุวยั		ในนำมช่อง	“โมโน	ทเวนตีไ้นน์”	(MONO29)	ซึง่แพร่ภำพออกอำกำศต้ังแต่วนัที	่29	เมษำยน	2557	เป็นต้นมำ	 

ทำงบริษัทมีกำรก�ำหนดทิศทำงช่องที่ชัดเจน	ในกำรเป็นช่อง	“ฟรีทีวีที่มีหนังดี	ซีรีส์ดังมำกที่สุด”		และในฐำนะช่องน้องใหม่		

ช่อง	MONO29	 ได้ผลตอบรับจำกผู้ชมเป็นที่น่ำพอใจ	 มียอดเรตติ้งของผู้ชมที่สูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีเป้ำหมำยอยู่ใน 

อันดับเรตติ้ง	1	ใน	5	ของช่องที่ผู้ชมนิยมมำกที่สุด	และมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่	5-10%	ของมูลค่ำรวมของตลำดโฆษณำผ่ำน

สื่อทีวีในปัจจุบัน		ซึ่งจะเป็นช่องทำงหลักที่จะสร้ำงรำยได้หลักให้กับธุรกิจโมโน	กรุ๊ปให้เติบโตต่อไปในอนำคต 
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โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
	 บริษัท	 โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 มีบริษัทย่อยทั้งส้ิน	14	 บริษัท	 แบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น	 

2	สำยธุรกิจ	ประกอบด้วย	 ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล	(Media	and	Content	Business)	 และธุรกิจกำรให้บริกำร 

ด้ำนบันเทิง	(Entertainment	Business)		โดยภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย	ดังนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

Mono Technology Korea Corporation 100%
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด 2)

ธรุกจิเพลง

ธรุกจิภาพยนตร์

ธรุกจิบริการเสรมิบนโทรศพัท์เคลือ่นที่

บริษัท โมโน  อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด 100%

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 100%

PT. Mono Technology Indonesia 1)  99%

Mono Technology Hong Kong Limited 100%

ธรุกจิสือ่อนิเทอร์เน็ต

ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์

ธรุกจิสือ่ทวีี

ธรุกจิสือ่วทิยุ

Mono Technology Vietnam Company Limited 100%

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

1)	ถือหุ้นโดย	บจก	โมโน	เจนเนอเรชั่น	1%

2)	ถือหุ้นโดย	บจก	โมโน	เจนเนอเรชั่น	100%
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กลุ่มบริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.  ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนที่	 ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคโดยให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
และสำระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 พัฒนำและเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย	 ซึ่งปัจจุบันให้บริกำรทั้งใน

และต่ำงประเทศ	แบ่งบริกำรออกเป็น		Short	Message	Service	(SMS)	บริกำร	Interactive	Voice	Response	

(IVR)	ผ่ำนหมำยเลข	1900-108-XXX	และ	*336	รูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Internet)	บริกำร	

Ring	Back	Tone	(RBT)	ที่จัดหำเสียงเพลงรอสำยมำให้บริกำรหลำกหลำยแนว	และรูปแบบแอพพลิเคชั่นส�ำหรับ

ระบบปฏิบัติกำรสมำร์ทโฟน	(Mobile	Application)	เช่น	แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส	กอซซิป(ข้อมูลดำรำ)	และ 

โฮโลไลฟ์	(ดูดวง)	เป็นต้น	ปัจจุบัน	บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปยังโซนประเทศเพื่อนบ้ำน	อำทิ	อินโดนีเซีย	เวียดนำม

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต	 ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรข้อมูล	 สำระควำมบันเทิงทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนเว็บไซต	์ 
ที่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงำน	 เช่น	www.mthai.com	 และ	www.yenta4.com	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้

รับควำมนิยมและมีสถิติผู้เข้ำชมเป็นอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 และประกอบธุรกิจให้บริกำรจองที่พักออนไลน ์

ผ่ำนเว็บไซต์	ได้แก่	www.hotelthailand.com	และ		www.hotelsthailand.com		รวมถึงบริกำร	Online	Movie	

Streaming	ยังมำเสริมให้ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตด้วยกำรให้บริกำรภำพยนตร์กว่ำ	10,000	ชั่วโมง	ผ่ำนเว็บไซต์	

www.doonung.com

ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์	 เป็นผู ้ผลิตและจ�ำหน่ำยนิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ ๊คที่น�ำเสนอสำระเน้ือหำควำมบันเทิง	 
และเจำะกลุม่เป้ำหมำยส�ำหรับผูช้ำยและผูห้ญงิและไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ	นิตยสำรส�ำหรับผูช้ำย		ได้แก่	อะลวัร์	(A’Lure)	

และ	รัช	(Rush)	รวมถงึนติยสำรกฬีำฟตุบอลทีไ่ด้รับลขิสทิธ์ิจำกต่ำงประเทศ	ได้แก่	อนิไซด์	ยไูนเตด็	ฉบบัภำษำไทย	

(Inside	United	Thai	Edition)	และลิเวอร์พูล	เอฟซี	ฉบับภำษำไทย	(LIVERPOOL	FC	Thai	Edition)		และไอทีเอส	(its)	 

นิตยสำรส�ำหรับผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ	ได้แก่	กอซซิปสตำร์	(Gossip	Star)	แคนดี้	(Candy)	แคมปัส	สตำร์	

(Campus	Star)	ไบโอสโคป	(Bioscope)	และสแนป	ซิกเนเจอร์	(Snap	Signature)	

ในปี	2557	เปิดตัว		2	ส�ำนักพิมพ์	Her	และส�ำนักพิมพ์	HoroLife	เพื่อผลิตพ็อคเก็ตบุ๊คตำมแนวทำงเฉพำะของส�ำนัก

พมิพ์	ได้แก่	พอ็คเกต็บุค๊	คนอะไรเป็นแฟนหม	ีหนังสอืพยำกรณ์ดวงชะตำประจ�ำปีเกิด	โดยหมอดช่ืูอดงัอำจำรย์คฑำ	

ชินบัญชรและกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยังพัฒนำต่อยอด	Content	ในรูปแบบ	E-Book	ผ่ำนเว็บไซต์	Mbookstore.com	 

ที่เป็น	Online	Digital	Book	Store	และ	Application	ส�ำหรับระบบปฏิบัติกำรสมำร์ทโฟน

ธุรกิจส่ือทีวี	 ในปีแรกของกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ได้น�ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์
ที่เน้นคุณภำพเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงให้ผู้ชมตลอด	24	 ช่ัวโมง	 ในนำมช่อง	 “โมโน	 ทเวนตี้ไนน์”	 (MONO29)	 

รวมถึงเป็นผู ้ผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิง	 ส�ำหรับออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียม 

และเคเบิลทีวี	ในนำมช่อง	“ซ่ำส์เน็ตเวิร์ค”	(Zaa	Network)	และมีกระแสตอบรับจำกผู้ชมดีขึ้นเรื่อยๆ	
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ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง	 ประกอบธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง	 
โดยกำรเข้ำร่วมประมูลเวลำและด�ำเนินกำรจัดรำยกำรวิทยุในระบบเอฟเอ็มร่วมกับสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

ศูนย์กำรทหำรม้ำ	 กองทัพบก	 เพื่อน�ำมำประกอบธุรกิจในเชิงพำณิชย์	 โดยเป็นผู้ด�ำเนินกำรผลิตรำยกำรวิทยุ	 

คลื่น	“FRESZ	91.5	FM”	ซึ่งจะเป็นคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงจำกทุกยุค	รวมไว้ในหนึ่งเดียว	ในรูปแบบ	“Music	Timeline	

เพลงเพรำะหลำกยุคส�ำหรับคนทุกวัย	โดยเริ่มออกอำกำศในต้นปี	2558

2. ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)

ธุรกิจเพลง เป ็นผู ้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่ เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนำมค่ำยโมโนมิวสิค	 
เน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล	 เช่น	 ดำวน์โหลดเพลง	 รูปภำพ	 คลิป	 รวมทั้งจ�ำหน่ำยซีดี	 วีซีดี	 ดีวีด	ี

และอัลบั้มภำพของศิลปิน	 ทั้งในและต่ำงประเทศ	 ในปี	 2557	 บริษัทได้เปิดค่ำยเพลงเพื่อผลิตศิลปิน 

ตำมแนวดนตรีที่ชัดเจน	เพื่อเอำใจผู้ฟังหรือผู้บริโภค	ได้แก่	ค่ำย	โมโนฟูโก	(Mono	Fugo)	เน้นแนวดนตรีสไตล์ 

อิเล็กทรอนิคป๊อป	 ที่ให้ควำมสนุกสนำนทั้งร้องและเต้น	 ค่ำย	Fellow	Music	 เน้นเพลงแนวฟังสบำยสไตล	์ 

Easy	Listening	 ค่ำย	 กำรันต์	 เร็คคอร์ด	(Garan	Records)	 เน้นศิลปินเพลงร็อค	 นอกจำกน้ียังเปิดค่ำยเพลง	

โมโนมิวสิคโคเรีย	 (Mono	Music	Korea)	 ที่ประเทศเกำหลี	 ซึ่งผลิตศิลปินบอยแบนด์สัญชำติเกำหลีวงแรก	 

ในนำม	A.CIAN	(เอ-เชี่ยน)

ธุรกิจภาพยนตร์	 เน้นกำรให้บริกำรเกี่ยวกับภำพยนตร์ครบวงจร	 ตั้งแต่กำรผลิตภำพยนตร์คุณภำพ 
โดยค่ำยโมโน	 พิคเจอร์	 เป็นผู้จัดซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์จำกค่ำยภำพยนตร์ช้ันน�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 

เพื่อน�ำออกฉำยในโรงภำพยนตร์	รวมทั้งกำรขำยลิขสิทธิ์ให้สำยหนัง	ต่ำงจังหวัด	เคเบิลทีวี	สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี	 

และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยให้กับต่ำงประเทศ	 รวมถึงกำรน�ำภำพยนตร์ที่ผลิตเอง	 และภำพยนตร  ์

ที่ได้ลิขสิทธิ์มำ	น�ำมำให้บริกำรผ่ำนสื่อทุกช่องทำงของบริษัทอีกทำงหนึ่งด้วย
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2555-2557 เป็นดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
ดำาเนินการ 

โดย
บริษัท

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

1. กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบน  

   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

Mono Tech

Mono Indo

Mono Info

-

100

100

1,175.26 75.25 919.92 61.41 1,028.07 64.12

2. กลุ่มธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ต 
2/

  Mono Tech

Mono Travel

Mono Vietnam

-

100

100

153.68 9.84 217.75 14.54 180.79 11.28

3. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
2/

Mono Gen 100 109.06 6.98 129.44 8.64 81.73 5.10

4. กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี 
2/

Mono 

Production

Mono 

Broadcast1/

100 22.35 1.43 41.12 2.75 121.92 7.61

2. ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

1, กลุ่มธุรกิจเพลง 
2/

Mono Ent

Mono Korea

100

100

64.90 4.16 53.09 3.54 28.32 1.77 

2. กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 
2/

Mono Film1/ 100 12.96 0.83 46.06 3.07 85.48 5.33 

รายได้จากการขาย

และให้บริการรวม
1,538.21 98.49 1,407.38 93.95 1,526.31 95.19 

รายได้อื่น 23.66 1.51 90.58 6.05 77.11 4.81 

รายได้รวม 1,561.87 100.00 1,497.96 100.00 1,603.42  100.00 

หมายเหตุ :  1/ บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100  
       บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production ซึ่งถือหุ้น  
             ใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100

    2/  รวมรายได้จากการน�าเนื้อหา (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันธุรกิจสื่อ และการให้บริการข้อมูล

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

OTHERS 0.7%

TRUE 24.3% AIS 46.5%
7.9

บริการเสียง บริการข้อมูล บริการอื่นๆ

ร้อยละ

56.4

48.0

37.4

14.0

29.5

14.5

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

Q3/ 2556

Q3/ 2557

   ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละของมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เปรียบเทียบไตรมาส 3 /2556 และไตรมาส 3/2557

DTAC 28.5%

ที่มา : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ปี 2557 ส�านักงาน กสทช. ที่มา : เว็บไซต์ส�านักงานกสทช.

 ปี 2557 ประเทศไทยมีจ�านวนเลขหมายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 100.2 ล้านเลขหมาย และมีอัตราส่วน

จ�านวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีต่่อประชากรรวม  (Penetration rate)  เท่ากบัร้อยละ 149.6 เพิม่ข้ึนจากปี 2556 ซึง่มอีตัรา

อยูท่ีร้่อยละ 139.2 เพิม่ข้ึนถงึร้อยละ 10.4  โดยมีผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีห่ลกั 3 ราย คอื เอไอเอส ดแีทค และทรูมฟู

 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย บริการเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Non-Voice) ใน

ปี 2555 ถึง 2556 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่าตลาดรวม 175,626 ล้านบาทและ 188,333 ล้านบาท ตามล�าดับ 

อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และในไตรมาส 3 ปี 2557  มีสัดส่วนการให้บริการด้านข้อมูลร้อยละ 37.4 ของมูลค่าตลาดรวม  

เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 29.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 แม้ว่ามูลค่าตลาดรวมจะมีรายได้หลักมาจากการให้

บริการเสยีง  แต่การเตบิโตของตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่นทีร่วมเป็นผลมาจากแรงขับเคลือ่นของการให้บริการข้อมลูเป็นหลกั   

ตลาดบริการข้อมูล มสีภาพการแข่งขันระดบัปานกลาง มผีูใ้ห้บริการคอนเทนต์ขนาดเลก็จ�านวนมาก แต่จ�านวนผูใ้ห้บริการ

คอนเทนต์ขนาดใหญ่ทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดสงู และเป็นผูน้�าตลาด มเีพยีงไม่ก่ีราย โดยบริษัทถอืเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการคอนเทนต์ 

ขนาดใหญ่ (Content Provider) ที่ผลิตสาระบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มีระบบเช่ือมต่อให้บริการครบวงจรกับผู้ให้บริการ

โทรศพัท์เคลือ่นทีห่ลกั 3 ราย ซึง่สามารถให้บริการลกูค้าครอบคลมุเลขหมายกว่าร้อยละ 99.3 ของจ�านวนเลขหมายทัง้หมด  

 การเติบโตของตลาดบริการข้อมูล เป็นผลมาจากการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วใน

การรับส่งข้อมลู ส่งผลให้ความนยิมในการใช้อปุกรณ์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟน แทบ็เลต็มากข้ึน และจะเป็นช่องทางทีท่�าให้บริษัท

สามารถ พัฒนาบริการเสริมด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริการบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  ที่จะตอบสนองทางเลือกให้แก่

ผู้บริโภคได้ในหลากหลายรูปแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ให้บริการคอนเทนต์
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ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อทีวี

 ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต
 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ท�าให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอัตรา

การขยายตัวมาโดยตลอดหลายปี ณ สิ้นปี 2557 ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ จ�านวนผูล้งทะเบยีนใช้บริการอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์มจี�านวน 5.5 ล้านราย หรือคดิเป็น 

ร้อยละ 8.0 ต่อจ�านวนประชากร 100 คน เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2552 - 2556 เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 16 ต่อปี และจ�านวน

ครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คิดเป็นร้อยละ 26.6 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ และมีจ�านวนการเชื่อมต่อ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของจ�านวนผู ้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท ์

ประจ�าที่ทั้งหมด 

 นอกจากน้ี การให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ให้บริการกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ 

โน๊ตบุค๊เท่าน้ัน แต่การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยกีารให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 3G  และการพฒันาในอปุกรณ์สือ่สาร 

อย่าง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ยังส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนไป จากผลส�ารวจรายงานประจ�าปีดัชนีช้ีวัด

สังคมสารสนเทศปี 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ช้ีว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยปีน้ีประเทศไทยข้ึนมาอยู่ในล�าดับที่ 71 จากเดิมอยู่ในล�าดับที่ 105  

(ในปี 2555) จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก อันเนื่องมาจากการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น

   2552                         2553                       2554        2555                  2556   2557

จำานวน (ล้านราย)

+22.1%

+19.3%

+13.9%

+13.2%

+11.5%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

จำานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในปี 2552 – 2557

จำานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดเเบรนด์
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 ในปี 2557 มียอดมูลค่าโฆษณาของสื่อทุกประเภทอยู่ที่ 102,346 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี 2556  

ที่มียอดมูลค่าโฆษณาของสื่อทุกประเภทอยู่ที่ 113,097 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่มูลค่าโฆษณาลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมือง แต่สื่อใหม่ (New Media) ซึ่งเป็นสื่อเฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ได้แก่ สื่อโฆษณาอินเทอร์เน็ต และสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน มีการเติบโตที่เพิ่มข้ึนเล็กน้อย สาเหตุหลักมา 

จากอุตสาหกรรมโฆษณามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณาเลือกที่จะจัดสรรงบโฆษณาบนสื่อแนวใหม่มากข้ึน เน่ืองจาก

ครอบคลมุและตรงกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะธุรกจิสือ่อนิเทอร์เน็ตเป็นสือ่โฆษณาทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้กว้าง

ขวางและวัดผลได้ ประกอบกับแรงผลักดันจากการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

และความนิยมในโมบายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ด้วยเหตุดังกล่าว  ท�าให้เว็บไซต์  Mthai.com ของบริษัท ได้รับความนิยมและติดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดเป็น 

อันดับ 41 ของประเทศ อีกทั้งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงโฆษณาอันดับต้นๆ

   2552                         2553                       2554        2555                  2556   2557

ล้านบาท

1,000

800

600

400

200

0

+12.0%
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+8.3%

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

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในปี 2552 – 2557
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1จากสถิติของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ�ากัด ณ เดือนธันวาคม 2557

www.mthai.com

www.sanook.com

www.thairath.com

www.khaosod.com

www.kapook.com
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 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
 ณ สิ้นปี 2557 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร มีมูลค่า 4,721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของมูลค่าตลาด

โฆษณารวม จากปี 2556 ซ่ึงมีมูลค่า 5,674 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 16.8 เน่ืองจากภาพรวมทั้งตลาดโฆษณา 

ลดลงจากสภาวะเศรษฐกจิ และพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นไปใช้สือ่โฆษณาอืน่ๆเพ่ิมข้ึน  อย่างสือ่อนิเทอร์เน็ต  หรือโซเชียล 

มีเดียมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าสื่อรองอื่นๆเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่า ในขณะที่อัตราค่าโฆษณาใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีเวลาอ่านนิตยสารลดลง ส�าหรับการแข่งขันในตลาดนิตยสารคาดว่าจะยังมีการแข่งขันสูงทั้งใน

ด้านรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร ดังนั้นในอนาคตผู้ประกอบการนิตยสารต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยพัฒนาผ่านช่องทางของเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ต ต่างมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น

 

 ธุรกิจสื่อทีวี
 ตลาดมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทุกสื่อ มีอัตราการเข้าถึงประชากรร้อยละ 98 

ของประชากรไทยทั้งหมด และเป็นแหล่งรวมเม็ดเงินจากการโฆษณาที่มีมูลค่ามากที่สุด ซึ่งในปี 2557 มีมูลค่าการซื้อขาย

โฆษณาถึง 63,776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา

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

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2557
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4.3%
3.9%

3.7%
1.9%0.9%

62.3%

สื่อโทรทัศน์

สื่อสื่อหนังสือพิมพ์

สื่อวิทยุ 

สื่อนิตยสาร

สื่อโรงภาพยนตร์

ป้ายโฆษณา

สื่อขนส่งมวลชน

สื่อในร้านค้า

สื่ออินเทอร์เน็ต
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 นอกเหนือไปจากน้ี ธนัวาคม ปี 2556 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งท�าให้จากเดิมมีช่องฟรีทีวี

อนาล็อก จ�านวน 6 ช่อง และมีจ�านวนช่องเพิ่มขึ้นจากระบบทีวีดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติอีก 24 ช่อง เป็น 

จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยคร้ังส�าคัญ ซึ่งท�าให้สื่อทีวีเปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันที่เสรีมากขึ้น 

เป็นการสร้างความหลากหลายในแง่เนื้อหา ลดการผูกขาดความเป็นเจ้าของสื่อลง มีการแข่งขันในแง่ธุรกิจเช่าเวลาโฆษณา

เพิ่มขึ้น ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีทางเลือกมากขึ้น และแนวโน้มอัตรา 

ค่าโฆษณาเฉลี่ยที่ลดลง โดยมีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณา จะเกิดการกระจายตัวอย่างสมดุลตามฐานผู้ชมมากข้ึน 

เน่ืองจากดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตต้ิงที่แม่นย�า ซึ่งจะสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ซื้อเวลาโฆษณามากกว่าระบบเดิม  

อีกทั้งมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนท�าให้ผู้ซื้อโฆษณาสามารถเลือกซ้ือเวลากับช่องสถานีที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน และ

จากการคาดการณ์ของกสทช. ในช่วง 5 ปีข้างหน้าของการเปลีย่นสูท่วีดีจิติอลจะช่วยกระตุ้นเมด็เงินในอตุสาหกรรมโฆษณา

ให้เตบิโตขึ้นเป็นเทา่ตัวจากปัจจุบัน จากการที่จ�านวนช่องทีวดีจิิตอลเพิ่มขึน้ การปรบัอัตราค่าโฆษณาลงเพื่อการแข่งขันทาง

ธุรกจิ จะช่วยให้ผูป้ระกอบการสนิค้าขนาดกลางและเลก็ทีไ่ม่มโีอกาสใช้พืน้ทีโ่ฆษณาทางฟรีทวีเีดมิ มาใช้พืน้ทีโ่ฆษณาในทวีี

ดิจิตอลมากขึ้น

 นอกจากนี้ กสทช.ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิตอล ด้วยการแจกคูปองส่วนลดแก่ทุกครัวเรือน เพื่อน�าไป 

แลกซื้อทีวีดิจิตอล หรือกล่อง Set-top Box เพื่อแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน เป็นแรงจูงใจให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามชมทีวีดิจิตอลที่มีช่องรายการเพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพการรับชมที่ดีกว่าเดิม โดยเมื่อวันที่ 

10 ตุลาคม 2557 ทาง กสทช. เริ่มส่งมอบคูปองล็อตแรกจ�านวน  4.6 ล้านครัวเรือน ส�าหรับ 21 จังหวัดน�าร่องที่มีสัญญาณ

ดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% และล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีการส่งมอบคูปองไปอีก 21 จังหวัด 

ประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือน และล็อตที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 มีการส่งมอบคูปองไปอีก 4 จังหวัด ประมาณ 0.6 ล้าน 

ครัวเรือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้มีผู้รับชมทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น 

 การเข้าร่วมประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) เป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจสื่อและ

การให้บริการข้อมูล ที่มีความเช่ียวชาญสื่อดิจิตอลเป็นทุนเดิม สามารถน�าธุรกิจที่มีอยู่ การน�าคอนเทนต์ต่างๆ อาทิ  

ข่าว ลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ ศิลปิน มาพัฒนาต่อยอดการเข้าสู่ธุรกิจฟรีทีวีในระบบดิจิตอลได้เป็นอย่างดี และการเข้า 

สูธ่รุกจิทวีีดจิิตอล จะท�าให้บริษทัมฐีานลกูค้าเพิม่ข้ึน และกระจายไปในธุรกจิสือ่ทวีมีากข้ึน ซึง่คาดว่าจะเป็นลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มใหญ่ของบริษัทในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นการผลิต จัดหา และน�าเสนอรายการที่มีคุณภาพ คอนเทนต์ระดับพรีเมียมและ 

การวางต�าแหน่งทางการตลาดของช่องที่ชัดเจน ในการเป็นช่อง “ฟรีทีวี ที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ท�าให้เรตติ้งมีการ

เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเดือนธันวาคม 2557 มีอัตราร้อยละของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศ 

เฉลี่ยต่อนาที อายุ 4+ ขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 23.59 น. อยู่ที่ 0.164 จัดอยู่ในอันดับที่ 3  

ในกลุ่มช่องทีวีดิจิตอลรายใหม่ และจัดอยู่ในอันดับที่ 8 เมื่อรวมกับช่องฟรีทีวีระบบอนาล็อกเดิมที่ออกอากาศคู่ขนาน  

ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดส�าหรับช่องน้องใหม่ในแวดวงฟรีทีวีอย่างดี
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อันดับ
หมายเลข

ช่อง
ช่อง

เรตติ้ง ปี 2557

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 35 ช่อง 7 4.167 4.345 4.146 4.431 4.269 4.070

2 33 ช่อง 3 3.397 3.282 2.981 2.805 2.639 2.464

3 23 ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี 0.324 0.381 0.429 0.467 0.476 0.476

4 30 ช่อง 9 อสมท. 0.578 0.586 0.678 0.549 0.483 0.434

5 27 ช่อง 8 อาร์เอส 0.341 0.371 0.309 0.340 0.321 0.307

6 1 ช่อง 5 0.328 0.361 0.436 0.388 0.362 0.301

7 3 ช่อง ไทยพีบีเอส 0.272 0.278 0.301 0.276 0.2 0.206

8 29 ช่อง โมโน ทเวนต้ีไนน์ 0.083 0.124 0.145 0.160 0.301 0.164

9 31 ช่อง วัน จีเอ็มเอ็ม 0.056 0.033 0.032 0.060 0.206 0.116

10 32 ช่อง ไทยรัฐทีวี 0.089 0.104 0.108 0.103 0.164 0.087

ร้อยละของจำานวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557

 ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ (ประเทศไทย)

เรตติ้งเรตติ้ง

   ก.ค.               ส.ค.    ก.ย.      ต.ค.      พ.ย.        ธ.ค.

6

5

4

3

2

1

0

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
     ก.ค.                ส.ค.        ก.ย.                 ต.ค.             พ.ย.                ธ.ค.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

ธุรกิจเพลง  และธุรกิจภาพยนตร์
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ส่งผลกระทบต่อ 

วถิชีีวติของคนในปัจจบุนั ผูบ้ริโภคเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดหูนงั ฟังเพลงจากซดี ีดวีดี ีเป็นการบริโภคในรูปแบบดจิติอล

มากข้ึน  โดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็และโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีเ่ข้ามามบีทบาท ให้การรับสือ่บนัเทงิเปลีย่นรูปแบบไป  ธุรกจิบนัเทงิ 

สามารถใช้สือ่สมยัใหม่เหล่าน้ีในการพฒันาและน�าเสนอคอนเทนต์ส�าหรับให้บริการ ซึง่เป็นช่องทางในการหารายได้ทีม่แีนวโน้ม 

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะกลายเป็นสื่อหลักในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบริษัท โมโน อาศัยความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี 

ที่ด�าเนินธุรกิจมายาวนาน ผลิตสาระความบันเทิงผ่านสื่อดิจิตอล และสร้างความแตกต่างที่มีอยู่ ให้เกิดทางเลือกใหม่ 

ให้กับผู้บริโภค  

 ในธุรกจิบนัเทงิของบริษัท  มไิด้ถอืเป็นคูแ่ข่งโดยตรงกบับริษทัใด โดยกลุม่ธุรกจิเพลง บริษทัถอืเป็นค่ายเพลงขนาดกลาง   

เน้นตลาดเพลงไทยสากลสไตล์ป็อปมิวสิค ซ่ึงถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูง มีกลุ่มผู้ฟังหลักคือกลุ่มวัยรุ่น   

ที่นิยมบริโภคสื่อในรูปแบบดิจิตอล ศิลปินในสังกัดที่เป็นที่รู้จัก  อาทิ  วง G-Twenty Candy Mafia Cup C  พีท พีระ ฯลฯ   

ส่วนธุรกิจเพลงของบริษัทย่อยในประเทศเกาหลี (Mono Korea) บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านบันเทิง อันเนื่องมาจากการที่บริษัท

มีประสบการณ์และช่องทางการติดต่อด้านธุรกิจเพลงกับทีมโปรดักชั่นชื่อดัง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อผลิต และพัฒนา

ศิลปินของประเทศไทย เพื่อตอบสนองตลาดสากล นอกจากนี้ ตลาดคอนเทนต์เพลงในประเทศเกาหลี มีอัตราการเติบโต

ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการท�าธุรกิจ 

 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ บริษัทด�าเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย และจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศ

เพื่อเข้ามาฉายในประเทศ โดยมีคู่แข่งเป็นค่ายหนังผู้น�าเข้าภาพยนตรเข้ามาฉายในประเทศไทย แต่บริษัทมีจุดแข็งในการ

คัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ จากค่ายที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ รวมถึงเป็นทางเลือกชมภาพยนตร์

ให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มภาพยนตร์ฮอลลิวู้ด ภาพยนตร์เอเชียทั้งจีน ฮ่องกง และเกาหลี รวมถึงภาพยนตร์

คุณภาพในกลุ่มที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังต่างประเทศ และยังร่วมมือกับธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตในการน�าเสนอบริการ

ผ่านเว็บไซต์ Doonung.com ซึ่งให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบชมภาพยนตร์ให้สามารถรับชมได้อย่างสะดวก  ผ่านอุปกรณ์

ดิจิตอลต่างๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน 

 กลุ่มบริษัท โมโน  แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and  

Content Business) และกลุม่ธุรกจิการให้บริการด้านบนัเทงิ (Entertainment Business) โดยแบ่งตามกลุม่ธุรกจิได้เป็น 7 ธรุกจิ  

ดังนี้ 1. ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต 3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 4. ธุรกิจสื่อทีวี 5. ธุรกิจสื่อวิทยุ  

6. ธุรกิจเพลง 7. ธุรกิจภาพยนตร์ โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 



45

1. ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value Added Service Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายละเอยีดรูปแบบบริการแต่ละประเภทเป็นดงัน้ี 

1. บริการ SMS ให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นรูปแบบข้อความสัน้ (SMS: Short Message Service) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

1.1 บริการรูปแบบ A2P (Application-to-Person) เป็นการส่งข้อมูลจากโปรแกรมของบริษัทผ่าน SMS ไปยังผู้ใช้บริการ

ที่สมัครขอรับบริการนั้นๆ ไว้ เช่น บริการข่าวบันเทิง ดวงประจ�าวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด (Real Time) 

1.2 บริการรูปแบบ P2A (Person-to-Application) ผูใ้ช้บริการเป็นผูส่้งข้อมลูในรูปแบบ SMS มายงัโปรแกรมของบริษทั เช่น 

การส่งข้อความแสดงความคดิเหน็มายงัโปรแกรมตามหมายเลขทีก่�าหนดเพือ่แสดงผลบนหน้าจอโทรทศัน์ (Interactive 

TV) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  เป็นต้น 

2. บริการ IVR เป็นระบบให้บริการด้วยเสียงตอบรับอัตโนมัติ ผ่านทางหมายเลข 1900-108-XXX และหมายเลข *336   

โดยจะคดิค่าบริการเป็นนาท ี ทัง้น้ี บริษทัมสีญัญาได้รับอนุญาตใช้หมายเลข 1900-108-001 ถงึ หมายเลข 1900-108-200   

รวม 200 หมายเลข จาก บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 และได้เช่ือมโยงระบบกับ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 เครือข่ายเพื่อให้บริการผ่าน *336 ซึ่งประกอบด้วยบริการด้านข้อมูลที่หลากหลาย   

เช่น บริการ *3366930 เพือ่ดาวน์โหลดเพลง “ความรักดีๆ  อยูท่ีไ่หน” ของพที พรีะ

3. บริการ Ring Back Tone (RBT) เป็นระบบให้บริการเสียงเพลงรอสาย ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้จัดเตรียมเพลงหลากหลาย 

แนวทีพ่ร้อมให้บริการแก่ลกูค้า

4. บริการ Mobile Internet เป็นระบบให้บริการข้อมลูและสาระบนัเทงิในรูปแบบเวบ็ไซต์บนโทรศพัท์เคลือ่นที ่ เช่น เวบ็ไซต์ m.mono- 

mobile.com หรือบริการ On-deck Portal ของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีใ่ห้บริการสาระบนัเทงิต่างๆ เช่น ดดูวง ข่าวดารา เป็นต้น

5. บริการ Mobile Application ให้บริการข้อมูล และสาระบันเทิง เช่น สาระข้อมูลต่างๆ เกมดูดวง หรือแชท

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบโปรแกรม ที่ออกแบบมาเฉพาะส�าหรับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนแต่ละระบบ  

เช่น ระบบ iOS และระบบ Android  ให้บริการผ่าน App Store ของสมาร์ทโฟนแต่ละค่าย ปัจจุบัน บริษัท มีแอพ

พลิเคช่ันส�าหรับการ Chat (IM: Instant Messaging) ที่บริษัทพัฒนาข้ึนภายใต้ช่ือ “Mono Live” และโปรแกรม

เกม (Game Application) ได้แก่ Tap the Bird Bat Jumper และ โปรแกรมให้บริการข่าวสารและบันเทิง (Content  

Application) ได้แก่ “Pinblog” โซเช่ียลไดอาร่ีรูปแบบใหม่เพื่อบันทึกการเดินทาง และ “Gossip Exclusive”  

ข้อมูลข่าววงการบนัเทงิและภาพคลปิปาปารัสซี่

 บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิง

ต่างๆ (Content Provider) ที่ได้พัฒนาให้มีเน้ือหาและรูปแบบ

ที่สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ที่นิยม

บริโภคข่าวสาร ความบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็วผ่านการ

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นการให้บริการทั้งในรูปแบบ SMS 

เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการ 

บนโมบายอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) และโปรแกรม 

บนโทรศพัท์เคลือ่นที ่  บริษทัได้พฒันาระบบโครงข่ายร่วมกบับริษทั 

ผู ้ ให ้บริการโทรศัพท ์ เคลื่อนที่ทุกเครือข ่ายอย ่างต ่อเ น่ือง  

จนปัจจุบันสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลและสาระบันเทิง 

ในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 

ทกุระบบ
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ธรุกจิบริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนทีใ่นต่างประเทศ
 ส�าหรับการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการของบรษัิทย่อยทีด่�าเนินธุรกจิในต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจาก คอนเทนต์ทีม่ี 

อยู่แล้วจากการให้บริการในประเทศ น�ามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศ 

 ประเทศอนิโดนเีซยี
 ในปี 2557 จ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซียมีจ�านวนเกือบ 300 ล้านเลขหมาย นับเป็นประเทศ

ที่มีจ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อีกท้ังยังติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีจ�านวนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลความเร็วสูง 3G ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย ในแง่พฤติกรรมของผู้บริโภคในอินโดนีเซียนิยมมีโทรศัพท์เพื่อใช้งานสอง 

เลขหมาย หรือสามารถคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.7 เลขหมายต่อคน ผู้ให้บริการโครงข่ายจึงต้องมีการพัตนาเพื่อแข่งขันทั้งในแง่ 

ของคุณภาพของบริการ สัญญาณและราคาอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับบริการเสริมที่ได้น�าไปให้บริการในอินโดนีเซียนั้นทางบริษัทได้วางแผนเพื่อรองรับลูกค้าทั้งเดิมในตลาดของ 

Feature Phone และกลุ่มลูกค้าใหม่ Smartphone ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% 

ของจ�านวนเครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในตลาด และคาดว่าจะขยายเป็น 40% ภายในสามปี โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการ 

Android ที่มีราคาถูก เริ่มต้นที่ 1,800 บาท ตัวอย่างบริการที่น�าไปใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่

• Entertainment Clip : Clip video ทีน่่าสนใจตามหมวดหมูต่่างๆทีอ่ยูใ่นกระแสขณะน้ัน 

• Fashion & Lifestyle : แฟช่ัน เคลด็ลบัการแต่งตัว แนะน�าสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจ 

• Horoscope : การพยากรณ์ดวงหลายรูปแบบ เช่น พยากรณ์ตามวนัเดอืนปีเกิด ตามราศ ีตามปีนักษตัร

 ประเทศเวยีดนาม
 ส�าหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ยงัคงด�าเนินการให้บริการบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยมกีารปรับเปลีย่นและน�า

เสนอรปูแบบที่เหมาะกับตลาด โดยน�า Branded Content มาให้บรกิารกับตลาดมากยิ่งขึน้ ไปยังกลุ่มลูกค้าของ Mobifone 

และ Vinaphone และล่าสุด ทางบริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ Viettel ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีกลุ่มลูกค้ามาก

ที่สุดในประเทศ  ซึ่งทั้งสามบริษัทถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเมื่อรวมยอดของผู้ใช้บริการรวม

ของผู้ให้บริการเหล่านี้ จะพบว่ามีจ�านวนกว่า 115 ล้านเลขหมายซึ่งถือว่าเป็น 90% ของตลาดเลยทีเดียว

 รูปแบบการให้บริการในประเทศเวียดนาม จะเน้นการน�าเสนอคุณภาพของข้อมูลเนื้อหาไปยังลูกค้า โดยผ่านช่อง

ทางหลักได้แก่ Mobile Browser, Application และผ่านทาง Operator Channel โดยเก็บรายได้ผ่านทาง SMS และ Mobile 

Operator Direct Billing นอกจากนี้ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Mobifone ในการให้บริการ Video Portal และ 

Music Portal ภายใต้บริการ mCine และ mMusic อีกด้วย จากประสบการณ์ในการให้บริการบน Website ผ่านบริการ 

Video Portal ท�าให้บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสของ Online advertising ที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ตามสภาพตลาด Online  

ในเวียดนามที่ก�าลังมีการขยายตัวอย่างมาก

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี
 การร่วมทุนระหว่าง Mono Technology Hong Kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับ Yunnan Mono  

Technology Co., Ltd. (บริษัทที่เข้าร่วมทุน) ในการด�าเนินการจัดต้ังบริษัทร่วมทุนใหม่ โดยทาง Mono Technology  

Hong Kong Limited ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42 เพื่อด�าเนินธุรกิจทางด้านการให้บริการข้อมูล ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ซึ่งอยู ่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าและปรับแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) เพื่อให้เป็นไป 

ตามกฎหมายการด�าเนนิธุรกจิในสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่มรีะเบยีบ และกฎเกณฑ์วธีิปฏิบตัทิีเ่ข้มงวดและยุง่ยาก จงึส่งผลให้ 

การด�าเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนมีความล่าช้า ทั้งน้ีผู้ร่วมทุนทั้ง 2 ฝ่ายมีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้าง 

ทางธุรกิจ ระบบการปฏิบัติการและบุคลากร เพื่อรองรับธุรกิจไว้
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2. ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. บริการ Online Video Portal ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้เว็บไซต์

และแหล่งรวบรวมวดีโีอขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในเดอืนธันวาคม 2557 มผีูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์ คดิเป็นจ�านวน

หมายเลขไอพีที่ไม่ซ�้ากันที่เข้ามาเยี่ยมชม (Unique IP) เฉลี่ย 800,000 IP ต่อวัน และเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยม

ชมสูงสุดเป็นอันดับ 4 ในช่วงดังกล่าว (สถิติจาก Truehits.net) และยังมีเน้ือหาครอบคลุมในหมวดบันเทิง  

ผู้หญิง ผู้ชาย ข่าว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ พยากรณ์ดวงชะตา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบริษัทเป็นผู้ให้

บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing Solution) เริ่มตั้งแต่การวางแผนแคมเปญโฆษณา

และบริการพ้ืนที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบหลากหลาย ทั้งภาพน่ิง  

ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรับชมคลิปวีดีโอ (Preload) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและตาม

ความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน ได้น�าเสนอเน้ือหาวีดีโอจากบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรมากกว่า 20 ราย 

ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ความรู้ กีฬา และบันเทิง 

2 .  บริการ  Onl ine  Hote l  Book ing ให ้บ ริการจองที่พักแก ่ลูกค ้าผ ่ านทางเว็บไซต ์ต ่ างๆ ดัง น้ี   

www.hotelthailand.com เป็นเวบ็ไซต์จองทีพ่กัส�าหรับกลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติทีต้่องการมาเทีย่วประเทศไทย

โดยเฉพาะ เสริมด้วยกจิกรรมต่างๆทีนั่กท่องเทีย่วต้องการ อาท ิกอล์ฟ ด�าน�า้ สปา และทวัร์วัฒนธรรม เป็นต้น 

www.hotelsthailand.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักส�าหรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศที่ต้องการเที่ยว  

หาที่พักในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เสริมด้วยการแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวในรูป

แบบต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวส�าหรับคู่รัก ส�าหรับครอบครัว และสถานที่ท่องเที่ยวส�าหรับหมู่คณะ เพื่อให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว โดยบริการทั้ง การจองโรงแรม การจองกิจกรรมท่องเที่ยว  

(การแสดง การผจญภัย กีฬา) และจองตั๋วเครื่องบิน

3. บริการ  Online Video Streaming ให้บริการชมภาพยนตร์ถูกลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือชมภาพยนตร์ดิจิตอล 

ผ่านเว็บไซต์ www.doonung.com โดยสมาชิกสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จแบบรายวัน รายเดือน ภาพยนตร์

ให้บริการแก่สมาชิกกว่า 10,000 ชั่วโมง ให้บริการภาพยนตร์ไทย และต่างประเทศ ซีรีย์ การ์ตูน และทีวีโชว์ 

ให้สมาชิกสามารถรับชมได้แบบไม่จ�ากัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ธุรกจิสือ่อนิเทอร์เน็ต คอื การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระบนัเทงิ

แก่ผู้บริโภคบนโครงข่ายอนิเทอร์เน็ต และการให้บริการรับจองห้องพกั

โรงแรมออนไลน์ ซึง่ปัจจบุนับริษทัและบริษทัย่อยเป็นเจ้าของเวบ็ไซต์ 

ต่างๆ เช่น www.mthai.com www.hotelthailand.com และ  

www.hotelsthailand.com เป็นต้น ในปัจจบุนัได้เพิม่บริการ Online 

Video Streaming ผ่านเว็บไซต์ www.doonung.com โดยมรูีปแบบ

การให้บริการดงัต่อไปน้ี
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3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Business)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

 ในปี 2557 ทาง Mono Gen ได้ซื้อสิทธิในการผลิตและจ�าหน่ายนิตยสารดังด้านภาพยนตร์อย่าง Bioscope และ

เปิดตัวนิตยสารใหม่อย่าง นิตยสาร Snap Signature ซึ่งเป็นนิตยสารแนวสตรีทแฟชั่น และ นิตยสาร its mag ซึ่งมีเนื้อหา

เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่  และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีการเปิดตัวส�านักพิมพ์ใหม่ ส�าหรับผลิตพ็อคเก็ตบุ๊ค  

โดยเฉพาะ ส�าหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ส�านักพิมพ์ เฮอร์ (Her Publishing) เพื่อน�าเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงยุคปัจจุบัน สะท้อนถึงความ 

เข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวติและทศันคติทีม่ต่ีอสงัคม ผ่านเร่ืองราวร่วมสมยัทีค่รอบคลมุทัง้ไลฟ์สไตล์ 

การท่องเทีย่ว การ์ตนู บทความ  และวรรณกรรมแปลสมยัใหม่ ซึง่เปิดตวัเล่มแรกกบั หนังสอื “คนอะไรเป็นแฟนหม”ี

ส�านักพิมพ์ Horo Life (Horo Life Publishing) หนังสือที่น�าเสนอคอนเท้นท์ด้านความเช่ือโหราศาสตร์  

การพยากรณ์ด้านการงาน  การเงิน  ความรัก สขุภาพ  ความงาม ฮวงจุย้ การท่องเทีย่วท�าบญุไหว้พระ และการเสริม

สร้างพลังชีวิตด้วยธรรมชาต ิครบเคร่ืองทกุเร่ืองราวของชายหญงิกบัการด�าเนินชีวติอย่างถกูต้องตามหลกัราศธีาตุ  

ซึ่งเปิดตัวหนังสือ พยากรณ์ชะตาชีวิตปี 2558 โดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร

นิตยสารในเครือของบริษัท แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

1. นิตยสารสำาหรับผู้ชาย

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายนิตยสารช้ันน�าของประเทศทั้งใน 
รูปแบบสิง่พมิพ์ และ E-Book ทีต่อบสนองผู้บริโภคทัง้กลุม่ผูห้ญิง ผู้ชาย และ
ไลฟสไตล์ต่างๆ โดยผลตินิตยสารทีเ่ป็นทีรู้่จกัอย่างเช่น นิตยสารกอซซิป
สตาร์ นิตยสารแคนดี ้ นิตยสารอะลวัร์ และนิตยสารประเภทเร่ืองสัน้ละคร
ของสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นกระแสนิยม รวมถงึเป็นผู้ผลติและจ�าหน่าย 
พ็อคเก็ตบุ๊คซึ่งรวบรวมเน้ือหาสาระที่น่าสนใจในขณะน้ันๆ และด้วย
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท ยังน�าเสนอบริการผ่าน  
Mbookstore.com ซึง่เป็น Online Digital Book Store แหล่งรวมหนังสอื นิตยสาร
ทัง้ไทย และ ต่างประเทศจากหลากหลายส�านักพมิพ์ช่ือดงั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดั
กจิกรรมการประกวด  Miss Gossip Girl เป็นประจ�าทกุปี เพือ่คดัเลอืกสาวสวยมาก 
ความสามารถ ผลติศิลปินทีมี่คณุภาพเข้าสูว่งการบนัเทงิ  
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นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure) เป็นนิตยสารรายเดือน น�าเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้น 

การถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์

นิตยสารรัช (Rush) เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ส�าหรับผู้ชาย วางจ�าหน่ายเป็นรายเดือน น�าเสนอภาพของเหล่าดารา 

นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี

นิตยสารอนิไซด์ ยไูนเต็ด ฉบบัภาษาไทย  (Inside United Thai Edition) เป็นนิตยสารรายเดอืน ทีไ่ด้รับลขิสทิธ์ิ 

อย่างถูกต้อง จากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงแมนยู

นิตยสารลเิวอร์พลู เอฟซ ีฉบบัภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition) เป็นนิตยสารรายเดอืน ทีไ่ด้รับลขิสทิธ์ิ

อย่างถูกต้องจากสโมสรลิเวอร์พูล เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล

นิตยสารไอทีเอส แมก (its mag) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และอุปกรณ์

ไฮเทคต่างๆ

2. นิตยสารสำาหรับผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ต่างๆ

นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย 

วางแผงเปิดตวัเป็นคร้ังแรกเมือ่เดอืนตลุาคม 2546 วางจ�าหน่ายเป็นรายสปัดาห์ ปัจจบุนัได้รับความนิยมและขายดี 

ในอันดับต้นๆ ของนิตยสารบันเทิงแนวนี้ เนื้อหาภายในเล่มน�าเสนอทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดัง

ในแวดวงดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

นิตยสารแคนดี้ (Candy) เป็นนิตยสารรายเดือนส�าหรับวัยรุ่น วัยเรียน ที่มีความสดใส เข้าถึงความสนใจ 

และความต้องการของวัยรุ่นที่จะเรียนรู้และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ

นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) เป็นนิตยสารรายเดือน ที่น�าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้งไทยและ 

ต่างประเทศ โดยเน้นภาพยนตร์ชื่อดังและภาพยนตร์นอกกระแส

นิตยสารสแนป ซกิเนเจอร์ (Snap Signature) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดอืน แนวสตรีทแฟช่ันของเหล่าบรรดาศลิปิน 

เซเลบริตี้เมืองไทย เพื่อให้สาวกแฟชั่นได้อัพเดทเทรนด์แฟชั่น มิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์ตามเหล่าศิลปินคนโปรด

นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่น�าเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาต่างสถาบัน
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4. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)  

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 

 MONO29 เริ่มต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “Motion Nonstop Channel” เริ่มออกอากาศวันแรก เมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2557 โดยสามารถรับชมผ่านทางทวีดีจิติอลหรือกล่อง Set Top Box ทางช่อง 29 หรือ รับชมผ่านจานดาวเทยีมหรือ

เคเบิล้ได้ทางช่อง 39 ด้วยระบบเสียง 2 ภาษา ทัง้ซาวด์แทร็กและพากษ์ไทย ในปัจจบุนั ได้ปรับการน�าเสนอเพือ่ให้มคีวามชัดเจน

ยิง่ข้ึนภายใต้สโลแกน “ฟรีทวีทีีม่ ีหนังด ีซร่ีีส์ดงั มากทีส่ดุ” ทีน่�าเสนอคอนเทนต์ระดบัพรีเมีย่ม ทัง้ภาพยนตร์ ละครและซรีีส์ 

ทัง้ไทยและต่างประเทศ รวมทัง้การผลติรายการข่าว รายการวาไรตีต่้างๆ ซึง่แพร่ภาพออกอากาศให้ได้รับชมตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม่ หลากหลาย และกลุ่ม

ทีช่ื่นชอบการชมภาพยนตร์ โดยผูช้มสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างทัว่ถงึ ผ่านกล่องรับสญัญาณในระบบดจิติอล 

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band และ KU-Band ผ่านเคเบิลท้องถิ่น และ ผ่านเว็บไซต์ www.mono29.com 

รวมถงึรับชมผ่านแอพพลเิคช่ันบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่“MONO29” ได้ทัง้ในระบบปฏิบติัการ iOS และ Android และจากความ

เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี บริษัทได้พัฒนาการให้บริการโทรทัศน์ในลักษณะ Social TV ซึ่งให้ผู้ชมสามารถปฏิสัมพันธ์  

(Interactive) หรือมีส่วนร่วมกับรายการที่ออกอากาศผ่าน Smart Device ต่างๆ เข้ากับรายการที่ก�าลังออกอากาศ และยัง

เชื่อมต่อระหว่างผู้ชมรายการเข้าด้วยกันโดยอาศัย Social Media ได้อีกด้วย

 ธุรกิจสื่อทีวีมีรายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า  

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

เพื่อผลิตรายการ หรือท�าสกู๊ปส่งเสริมสินค้า รวมทั้งยังมีรายได้ผ่านอินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV)

ประกอบธุรกจิให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์ระบบดจิติอล ประเภทบริการทางธุรกจิ 

ระดบัชาต ิในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชัดปกต ิ(SD) โดยมวัีตถปุระสงค์ใน

การผลติและน�าเสนอรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพ เพือ่สร้างความบนัเทงิ สาระ 

ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ด้วยรูปแบบรายการทีม่คีณุภาพ เนือ้หาที ่

หลากหลายและทนัสมยั โดยออกอากาศบนหมายเลขล�าดบัการให้บริการ 

ช่อง 29 ภายใต้ช่ือ “โมโนทเวนตีไ้นน์” (MONO29) 
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คอนเทนต์รายการของช่องโมโน ทเวนตี้ไนน์

 1. รายการบันเทิง
• ซีรีส์ / ภาพยนตร์

• รายการวาไรต้ี และไลฟ์สไตล์

• รายการกฬีา

• เกมส์โชว์
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• ละคร

2. รายการข่าว

 3. รายการเด็ก และเยาวชน
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 ทั้งนี้ ช่อง MONO29 ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการคืนก�าไรให้แก่ผู้ชม 

กับกิจกรรม “MONO29 BIG ENTERTAINMENT” ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ซึ่งยกขบวนนักแสดงจากภาพยนตร์

ชื่อดัง อาทิ Spiderman, Shrek, Captain Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean), Indiana Jones, Cat Women ฯลฯ  

ลงพื้นที่โปรโมททั่วกรุงเทพฯ และอีก 18 จังหวัด พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ คอนเสิร์ตสุดมันส์ และของรางวัลรวมมูลค่า 

กว่า 1,500,000 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ

 นอกจากน้ี บริษัทยังมี ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

ประเภทบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ช่องรายการ “ซ่าส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network)” น�าเสนอรายการที่หลากหลายและ

มีคุณภาพ ถ่ายท�าด้วยระบบการออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition)  โดยออกอากาศผ่านช่องทีวีดาวเทียมในระบบ 

C-Band ได้แก่ จานด�า 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

5. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการ

เข้าร่วมประมูลเวลาและด�าเนินการจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มร่วมกับสถานีวิทยุกระจาย

เสียงศูนย์การทหารม้า กองทัพบก เพื่อประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์  โดยเป็นผู้ด�าเนินการ

ผลิตรายการวิทยุ คลื่น “FRESZ 91.5 FM” ซึ่งจะเป็นคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงจากทุกยุค รวมไว้ใน

หนึ่งเดียว ในรูปแบบ “Music Timeline เพลงเพราะหลากยุค ส�าหรับคนทุกวัย” โดยจะเริ่ม

ออกอากาศในต้นปี 2558

 3. รายการเด็ก และเยาวชน
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6. ธุรกิจเพลง (Music Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 

 ศิลปินในค่ายโมโน มิวสิค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มศิลปินที่เน้นความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ภายใต้ค่ายโมโน ฟูโก ประกอบด้วย

ศิลปินแนวเพลงแดนซ์สไตล์ทีป๊อบ (T-Pop) ทั้งเกิร์ลกรุ๊ป อย่าง “จี-ทเวนต้ี” และ “แคนดี้มาเฟีย” และ

กลุ่มบอยแบนด์ อย่างวง “อีโว ไนน์” ที่มีความสามารถทั้งการร้องและการเต้นที่มีคุณภาพ เจาะกลุ่มผู้ฟัง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลุม่ศลิปินทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ  ภายใต้ค่ายเฟลโล่ว์ มิวสคิ  กบัแนวเพลงฟังสบาย (Easy Listening) 

ด้วยเนื้อเพลงที่เข้าถึงความรู้สึกของคนฟัง ประกอบด้วยศิลปิน อย่าง พีท พีระ แป้ง ณัฐณิชา อ้อน ลัคนา 

นอกจากนี้ยังได้ผลิตโปรเจคใหม่ “ดิ เอมตี้ รูม” อัลบั้มรวมเพลงเพราะส�าหรับ “คนที่ไม่มีใคร” ซึ่งได้ร่วมงาน 

กับศิลปินคุณภาพอีกมากมาย อาทิ หน่ึง อภิวัฒน์ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ บีม จารุวรรณ โตน โซฟา  

หนุ่ย นันทกานต์ แอน ธิติมา แอร์ ภัณฑิลา จิ๊บ เบญจณัฎฐ์ ต็อง วิตติวัต และมิสซิส สเลฟ และ 

ค่ายการันต์ เรคคอร์ด ค่ายเพลงร็อก กับศิลปินวงเอสพีเอฟ และปั้น สเตตัส ซิงเกอร์

 ธุรกิจเพลงในประเทศเกาหลี
 ส�าหรับบริษัทย่อยในประเทศเกาหลี (Mono Korea) บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจจากการด�าเนินธุรกิจหลักทางด้าน

การพัฒนาโปรแกรม (Application) เพื่อจ�าหน่ายในประเทศเกาหลี  มาเป็นธุรกิจด้านบันเทิง โดยเริ่มต้นด้วยธุรกิจเพลง    

เนื่องมาจากการที่บริษัทมีประสบการณ์และช่องทางการติดต่อด้านธุรกิจเพลงกับทีมโปรดักชั่นชื่อดัง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

ในการผลิต และพัฒนาศิลปินของประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อตลาดสากล นอกจากน้ี ตลาดเพลงในประเทศเกาหลี  

ได้รับความนิยมไม่เฉพาะแค่ในประเทศเกาหล ีแต่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทัว่โลก จงึมอีตัราการเติบโตทีค่่อนข้างสงู 

ท�าให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการท�าธุรกิจ  โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านเพลงไปสู่วงการ K-Pop โดย  

เปิดค่ายเพลงในนาม โมโน มิวสิค โคเรีย (Mono Music Korea) เพื่อผลิตศิลปินของตนเอง โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

บริษัทเปิดตัวศิลปินเดี่ยว 2 สไตล์ อย่าง “ วิค(VIC)” กับแนวเพลงฟังสบายๆ  และ “บี-ร็อค (B-ROCK)” กับแนวเพลง

ฮิปฮอปสนุกสนาน และในช่วงปลายปี ยังเปิดตัวบอยแบนด์ นามว่า “เอเชี่ยน (A.cian)” ประกอบด้วยศิลปินบอยแบนด์ 

5 หนุ่มสัญชาติเกาหลีแท้ พร้อมซิงเกิ้ลแรก “เอาช์ (Ouch)”  ที่น�ากีฬาการต่อยมวยมาใส่ไว้ในท่าเต้นเพลง ซึ่งไม่เพียง 

แต่การโปรโมทให้เป็นทีรู้่จกัในประเทศเกาหล ีทางบริษทัยงัได้วางแผนประชาสมัพนัธ์ไปยงัประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน

ในปี 2557 โมโน มวิสคิ ต้องการแตกไลน์ธุรกจิกลุม่เพลงให้ชัดเจน 

ยิง่ข้ึน จงึเปิดค่ายเพลงเป็น 3 แนว เพือ่สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน และ 

เจาะกลุม่คนฟังทกุรูปแบบ อันได้แก่ ค่ายโมโน ฟโูก ค่ายเฟลโล่ว์ มวิสคิ 

และค่ายการันต์ เรคคอร์ด ซึง่อยูภ่ายใต้ค่าย โมโน มวิสคิ
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7. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)

 ลักษณผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

 ทางบริษัทยังด�าเนินธุรกิจจัดหา จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีร่ีส์ ละคร เกมส์โชว์ และรายการที่น่าสนใจ  

จากผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศ  ได้แก่ พระนครฟิล์ม เอ็มพิคเจอร์ส ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และ

ต่างประเทศ ทางยุโรป-อเมริกา Europa Voltage Pictures ทางเกาหลี Showbox Motion Picture KBS MBC SBS  ทางจีน

และฮ่องกง Emperor Universe Mei Ah ฯลฯ และน�าเสนอผ่านสื่อแต่ละช่องทางของบริษัท อาทิ การบริการของเว็บไซต์ดู

หนังดอทคอม (Doonung.com) และการออกอากาศผ่านช่องโมโนทเวนตี้ไนน์

 ปี 2557 บริษทัได้น�าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าฉายในโรงภาพยนตร์รวม  9  เร่ือง เป็นภาพยนตร์ฝ่ังยโุรป - อเมริกา 

5 เรื่อง ได้แก่ ผวา ศพ นรก (Open Grave), เรื่องฟันฟัน มันส์ต้องแชร์ (Thanks for Sharing), เกรซ ออฟ โมนาโก       

(Grace of Monaco), เดอะโฮมส์แมน  ศรัทธา ความหวัง แดนเกียรติยศ (The Homesman) และรักได้มั๊ย ถ้าหัวใจแอบรัก 

(What If)  นอกจากน้ียงัม ีภาพยนตร์จนีอกี 3 เร่ือง ได้แก่  ปิดหน่วยล่า คนหมาเดอืด (Badges of Fury) อึง้ ทึง่ สู ้(Once upon 

a Time in Shanghai)  และโคตรเซยีนมาเก๊าเขย่าเวกสั (From Vegas to Macau) และภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 1 เร่ือง ได้แก่ 

ม้าลายแสบซา่ส ์ตะลุยป่าซาฟาร ี(Khumba) ลว้นแต่เป็นภาพยนตร์คุณภาพที่ไดร้ับรางวลัจากเทศกาลหนงั รวมถงึน�าแสดง

โดยนักแสดงชั้นน�าของวงการภาพยนตร์ จึงได้รับความสนใจจากผู้ชมภาพยนตร์เป็นอย่างดี และมีแผนที่จะน�าภาพยนตร์

ต่างชาติทั้ง ฮอลลีวูด เอเชีย รวมถึงหนังคุณภาพที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังต่างๆ เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ไทย 

อย่างต่อเนื่องในปี 2558 

 นอกจากนี้ บริษัทยังด�าเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้เปิด

กล้องภาพยนตร์จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์โรแมนติก ดราม่า เรื่อง “คนอกหัก” น�าแสดงโดยพระเอกชั้นน�าสามคน  

ได้แก่ อนันดา เอฟเวอริ่งแฮม, นาวิน ต้าร์ และโทนี่ รากแก่น ประกบกับนางเอก หยก ณปภัสร์ และภาพยนตร์เรื่อง “2538  

อัลเทอร์มาจีบ” น�าแสดงโดย นางเอก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ประกบพระเอกใหม่ เนตั้น แดนอรุณ เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่จะ

พาย้อนเวลากลับไปในปีพ.ศ. 2538 ในบรรยากาศยุครุ่งเรืองของดนตรีอัลเทอร์เนทีฟที่โด่งดังอยู่ในเวลานั้น

 ด�าเนินธุรกิจโดย บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด ผลิต

ภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2547 โดยผลิตภาพยนตร์

หลากหลายแนว ทั้งแนวแอคชั่น แฟนตาซี ผจญภัย สยองขวัญ 

และภาพยนตร์โรแมนติก ทั้งฉายในโรงภาพยนตร์ และส่งออก 

ภาพยนตร์ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเข้าร่วมกับเทศกาล

ภาพยนตร์ของแต่ละประเทศ และเพื่อให้ผู ้ชมภาพยนตร์มี 

ทางเลือกในการรับชมภาพยนตร์ที่หลากหลาย  
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทได้ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งกับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม	่ เพื่อให้ทันกับ 
การขยายธรุกจิอย่างรวดเร็ว	คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและวางแนวทางใน
การบริหารจดัการระดบัความเสีย่งทีม่นัียส�าคัญต่อการด�าเนินงาน	โดยท�าหน้าทีติ่ดตามและควบคมุความเสีย่งให้อยูภ่ายในระดบั 

ที่เหมาะสม	และรายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	ดังนี้	

	 1.ความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ในช่วงแรก
	 การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลถือเป็นการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ของบริษัทและต้องใช้เงินลงทุนสูง	 ไม่ว่าจะเป็น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี	่ค่าอปุกรณ์	ค่าตกแต่งสตูดโิอ	ค่าผลติรายการ	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	รวมถงึการลงทนุใน
การซือ้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพือ่น�ามาลงช่อง	จากค่ายหนังทัง้ในและต่างประเทศ	ในขณะทีร่ายได้ค่าโฆษณาซึง่เป็นรายได้หลกัจาก
การท�าธุรกิจ	ในช่วงแรกยังไม่สูงนัก	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้างฐานผู้ชมและความนิยม	อีกทั้งการที่	กสทช.	เปิดประมูล 
ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอล	 ประเภทบริการธุรกิจจ�านวน	24	 ช่อง	 จากเดิมที่มีฟรีทีวีในระบบอนาล็อกเพียง	6	 ช่อง	 ท�าให้
เจ้าของสินค้าหรือบริการและเอเจนซี่โฆษณามีทางเลือกในการซื้อสื่อโฆษณามากขึ้น	 นอกจากนี้	 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2557	 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดข้ึนมีผลกระทบให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว	 ซึ่งกระทบต่อความ 
เช่ือมั่นของผู้บริโภคในการใช้จ่ายและลงทุน	 และกระทบถึงอุตสาหกรรมโฆษณาเช่นกัน	 ซึ่งจากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อ 
การพฒันาประเทศไทย	(ทดีอีาร์ไอ)	คาดการณ์ว่าจะยงัมผีลต่อเน่ืองไปจนถึงปี	2558	ด้วยปัจจยัดงักล่าว	ส่งผลให้มคีวามเสีย่งจาก 
ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์	ซึ่งอาจกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม		

	 อย่างไรกด็	ีการสร้างฐานผูช้มและความนิยมในช่องเป็นสิง่ส�าคญั	ทีส่ร้างความมัน่ใจให้แก่ผูซ้ือ้สือ่โฆษณาว่าสนิค้าและ
บริการจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการ	ทางช่องจึงให้ความส�าคัญกับการจัดหาและพัฒนาคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมให้
ได้มากทีส่ดุ	และการท�าการตลาดเปิดตวัช่องทัว่ทกุภูมภิาค	เพือ่สร้างแบรนด์ให้เป็นทีจ่ดจ�า	รวมถงึมกีารปรับผงัรายการของช่อง
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่ดุเดือดในกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิตอลอยู่ตลอดเวลา
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	 2.ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจการให้บริการ
เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 ในปัจจุบัน	 พบว่าพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	 โดยโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน 
ได้รับความนิยมมากข้ึน	อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยกีารรับส่งข้อมลูพฒันาจาก	2G	ไปเป็น	3G	ท�าให้การรับส่งข้อมลูมคีวามสะดวก
รวดเร็ว	 ราคาของสมาร์ทโฟนและอัตราค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ถูกลงจากเมื่อก่อน	 รวมถึงความสามารถที่
หลากหลายของตวัเคร่ือง	ผ่านแอพพลเิคช่ันต่างๆ	อาท	ิการถ่ายภาพ	การถ่ายวดิโีอ	การแชร์ข้อมลู	ฯลฯ	นอกจากน้ี	โซเชียลมเีดยี 
เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมาก	 ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนบนโลกมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน	 สามารถ
อัพเดททุกเร่ืองราวกับเพื่อนหรือบุคคลบนโลกโซเชียลได้ตลอดเวลา	 สอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ว่า	 “ที่น่ี	 และ	 เดี๋ยวน้ี”	 
ดงัจะเหน็ได้จากโปรแกรมยอดนิยมอย่างไลน์และเฟสบคุทีม่ผีูใ้ช้บริการเพิม่ข้ึนจ�านวนมาก	ซึง่จะส่งผลต่อการใช้บริการโทรศพัท์
มือถือในรูปแบบบริการเสริมผ่านข้อความสัน้	(SMS)	ลดจ�านวนลง	และจะกระทบต่อรายได้ธุรกจิบริการเสริมบนโทรศพัท์เคลือ่นที่
ของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักในอนาคต

	 นอกเหนือจากการที่บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธุรกิจ	และไม่ได้พึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจบริการ
เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงธุรกิจเดียว	บริษัทยังปรับกลยุทธ์	 รวมถึงเพิ่มการพัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ	 เพื่อรองรับ
การใช้งานของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มข้ึน	 นอกจากน้ี	 ยังวางแนวทางของธุรกิจเดิมที่ยังคงเป็นจุดแข็งของบริษัทให้ชัดเจน	 โดยการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทั้ง	3	ราย	อย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความจ�าเป็นในการใช้บริการ	อย่างเช่นการใช้บริการระบบการช�าระเงินผ่านช่องทาง	SMS	รวมถึงการพัฒนาบริการเสริมไปยัง
ประเทศที่ยังมีความต้องการใช้บริการอีกด้วย

	 3.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร

 บริษัทตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่มาจากแรงสนับสนุนและความทุ่มเทในการท�างานของ
บุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์เฉพาะด้าน	 รวมทั้งศิลปินและทีมงานสนับสนุน	(People-based)	 ซึ่ง
บริษัทถือว่าบุคคลเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	 เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานและผลักดันธุรกิจให้เติบโต	 หาก
บริษทัต้องสญูเสยีบคุลากรทีม่ค่ีาเหล่าน้ีไป	อาจต้องใช้เวลามากในการสร้างบคุลากรทดแทน	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ 
และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	

	 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้	 จึงเน้นการให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 โดยส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกจิ	และการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานของกลุม่บริษทัให้มากทีส่ดุ	รวมถึงการให้ความส�าคญัต่อการพฒันาระบบประเมนิผล
การท�างาน	การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดกิารให้แก่บคุลากรอย่างเหมาะสม	เทยีบเคยีงได้กบับริษทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั	
เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว	 ในส่วนของศิลปินในสังกัดจะได้รับการวางแผนการบริหารคอนเทนท ์
ในรูปแบบทีค่รบวงจร	ทัง้ด้านการน�าเสนอผลงาน	การป้อนงาน	และกจิกรรมทีก่่อให้เกดิรายได้ต่อศลิปินอย่างต่อเน่ือง	ให้รู้สกึถึง 
ความมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	สร้างความมั่นคง	และพร้อมที่จะเติบโตไปกับกลุ่มบริษัท

	 4.ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	คือ	นายพิชญ์	 โพธารามิก	ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ	72.00	 	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ	50	เป็นเสียงข้างมาก	สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้	 ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ	ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน	การมอบอ�านาจแก่กรรมการและผูบ้ริหารอย่างชัดเจน	มกีารแต่งตัง้กรรมการอสิระ 
และกรรมการตรวจสอบ	3	 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อตรวจสอบ	 ถ่วงดุลการตัดสินใจ	 และพิจารณาอนุมัติ
รายการต่างๆ	 ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึง	 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยว่าจ้างบริษัทผู้ช�านาญการ 
จากภายนอกทีเ่ป็นอสิระ	และข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ดแูลระบบการควบคมุภายใน	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุน้ 
ถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตลอดจนข้อพิพาทที่มีนัยส�าคัญอันอาจมี 

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และด�าเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การเติบโต
ท่ีย่ังยืนมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายในการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานใน
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่าย 
จติอาสา  เพือ่สร้างช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร โครงการ  
และกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างท่ัวถึง รวมถึงสร้าง
พันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผสานความร่วมมือกันสร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม  โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบายการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู ้น�าในธุรกิจด้านสื่อและการให้บริการข้อมูลด้านความบันเทิงอย่างครบวงจร	 

กลุ่มบริษัท	โมโน	ยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม	ความเป็นธรรม	หลักการปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล 

ทั้งต่อหน่วยงานภายนอก	 ภายในบริษัท	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได	้ 

ตลอดจนก�าหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ในการด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 

มีคุณธรรม	สร้างการเติบโต	และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
	 กลุ่มบริษัท	 ให้ความส�าคัญต่อการปลูกฝัง	 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตเสมอมา	 โดยได้มีการวางระบบ

ป้องกนั	แก้ไข	และก�าหนดบทลงโทษการทจุริตคอรัปช่ันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	ตามทีป่รากฏในกฎข้อบงัคบับริษทัและ

ข้อปฏิบัติของพนักงาน	และปี	2557	บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 

(	Collective	Action	Coalition	)	ซึง่ถอืเป็นโครงการระดบัชาตทิีไ่ด้รับการสนับสนนุจากรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 นอกเหนือจากการควบคุมข้ันตอน	 กระบวนการภายในให้รัดกุมและป้องกัน

การทุจริต	อาทิ	การรับพนักงานใหม่มีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกที่โปร่งใส	การเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ต้อง 

ผ่านการอนุมัตติามอ�านาจอนุมตั	ิมหีลกัฐานตรวจสอบได้	บริษทัยงัมช่ีองทางการรับเร่ืองร้องเรียน	ข้อคดิเหน็	หรือข้อเสนอแนะ	

รวมถงึการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร	ทัง้จากพนักงานเอง	 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นผ่านช่องทาง	CG	Hotline	 ของบริษัท	 ซึ่งในปี	2557	 ไม่พบรายงาน	 หรือการกระท�าผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 บริษทัให้ความส�าคญัต่อการเคารพในหลกัสทิธิมนุษยชนและยดึหลกัความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั	ซึง่ถอืเป็นสทิธิ

ขั้นพื้นฐาน	โดยส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�านึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	

สทิธิหน้าที	่และความรับผดิชอบ	ทีม่ต่ีอตนเอง	บคุคลอืน่	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	นอกจากน้ันยงัเสรมิสร้างความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน	 ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หน่ึงผู้ใด	 ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่กระท�าการละเมิดข้อมูลความ 

เป็นส่วนตัว	 หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว	 พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามก�ากับ

ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน	 มิให้เข้าข่ายการกระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 

หลักความเสมอภาคดังกล่าว

 การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทได้วางนโยบายดูแลพนักงานตั้งแต่การบริหารค่าจ้าง	 การดูแลด้านความเป็นอยู่	 สภาพแวดล้อมการท�างาน		

สวัสดิการ	 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	 การประเมินผลงาน	 โอกาสความก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมองค์กร	 และ 

งานด้านบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลด้านอืน่ๆ	อย่างเป็นธรรม	และอยูภ่ายใต้กฎหมายแรงงาน	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง		
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 นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านบุคลากร	 ดังน้ันการดูแลพนักงานเกี่ยวกับเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จึงบริหารด้วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้ข้อก�าหนดของกฎกระทรวงแรงงาน	 นอกเหนือจากเงินเดือน

ประจ�าตามปกติ	 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีนั้นๆ	 ที่สะท้อนเป้าหมาย

ทางธุรกิจในรอบปี	 และพิจารณาความส�าเร็จของเป้าหมายในระยะยาวที่มีก�าหนดการวัดผลงานในแต่ละหน่วยงาน

อย่างชัดเจน	 รวมถึงการจัดหาสวัสดิการที่เพิ่มความสุข	 ความสะดวกสบาย	 และการดูแลสุขภาพไว้ให้พนักงาน	 เช่น	 

สวสัดกิารประกนัชีวติ	สขุภาพและอบุติัเหต	ุ	กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	สวสัดกิารด้านเงินกู	้สวสัดกิารนวดคลายเส้น	สปอร์ตคลบั	 

สวสัดกิารงานเลีย้งสงัสรรค์ในโอกาสต่างๆ	เช่น	การจดังานปีใหม่	การจดังานวนัคล้ายวนัเกดิประจ�าเดอืน	เป็นต้น	สิง่เหล่าน้ี 

เพื่อเป็นแรงจูงใจ	และขวัญก�าลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน

 นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษทัตระหนกัถงึความส�าคญัของความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานเพือ่

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพต่อเน่ือง	และให้ความส�าคญัควบคูไ่ปกับการปฏิบตังิานตามหน้าทีข่องพนักงานภายในองค์กร	 

จึงก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ดังนี้

	 มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ให้สอดคล้องกับของ 

กฏหมายมาตรฐานสากลและข้อก�าหนดอืน่ๆ	การด�าเนินงานความปลอดภยั	อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน	และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในองค์กร

	 ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส�านึกด้าน 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพือ่ให้พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานตามระบบ

การจัดการความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

	 ทั้งน้ี	 จากการปฏิบัติตามนโยบายฯ	 ที่ผ่านมา	 ยังไม่ปรากฎว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ	 หรืออัตราการเจ็บป่วย

เนื่องจากการท�างาน

 นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

 บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ	ความรู้	ความสามารถ	และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	ด้วยบริษัท

ตระหนักถงึความส�าคญัด้านบคุลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรทีม่คีณุค่า	และเป็นรากฐานของความส�าเร็จ	ดงัน้ันบริษทัจงึมุ่งม่ัน 

ที่จะพัฒนาและปรับให้เป็น	“องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้”	โดยผสมผสานทั้งความรู้	ทักษะ	ความสามารถ	ตลอดจน 

ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป	 โดยบริษัทได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม	 

ดังนี้

 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�างานจริง (Experience)

	 จัดให้พนักงานได้เรียนรู้งานจากการลงมือปฏิบัติงานนั้นจริง	(On	the	job	training)	เพื่อให้เกิดการสอนงานและ

ถ่ายทอดความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ	 และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�าในสิ่งใหม่ๆ	 ได้แก้ไขปัญหา	 

อันจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
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 การพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)

	 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับต�าแหน่งที่มีความรู้	 ความสามารถเช่ียวชาญในสายงานมีโอกาสได้ 

ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู้	โดยอาศยักระบวนการแลกเปลีย่นความรู้โดยแบ่งเป็น	3	รูปแบบ	ได้แก่	Tutor	(แบบห้องเรียน)	 

Buzz	 (แบบสภากาแฟ)	Note	 (แบบนักเขียน)	 โดยแต่ละรูปแบบสามารถถ่ายทอดได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ 

ของผู้ถ่ายทอดเอง

 การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)

	 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูบ้งัคบับญัชา	และเพือ่นร่วมงานเป็นผูแ้นะน�า	(Coaching)	และให้ค�าปรึกษา	(Consulting)	 

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ติชมและให้ค�าแนะน�าในการท�างานร่วมกัน	 โดยอาศัย 

ช่วงเวลาของการท�างานทั่วไปและในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

 การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

	 จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและระดับต�าแหน่ง		 

ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน	 รับการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการท�างานหรือในหลักสูตรที่ 

ตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต	

	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2557	 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	17.50	 ล้านบาท 

และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ	79	ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด	

	 นอกจากนี้	 ทางบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของพนักงานในอันที่จะแจ้งข้อมูลปัญหาต่างๆ	 ข้อร้องเรียน	หรือ	 การแจ้ง

การกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร	สามารถแจ้งเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามล�าดับชั้น	หรือผ่านฝ่ายทรัพยากร

บุคคล	 โดยสามารถแจ้งด้วยวาจา	 หรือท�าหนังสือแจ้งรายละเอียด	 พร้อมลงลายมือช่ือ	 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 

คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการหาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา	 หรือลงโทษผู้กระท�าความผิด	 การตรวจสอบหรือ

การสอบสวนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดูแลผู้แจ้งข้อมูล	ผู้ร้องเรียน	

หรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระท�าโดยสุจริตบนพื้นฐานความเป็นธรรม	ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้นั้น
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 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน	 โดยเฉพาะข้อมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพและ

สามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้า	 ผ่านการคัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม	 และด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

•	 พัฒนาและจัดหาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค		อาทิ		น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	บทวิเคราะห์	

ที่เป็นกลาง	และเชื่อถือได้	ผลิตรายการบันเทิงที่สร้างสรรค์	และมีสาระ	จัดหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ	และได้

รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

•	 มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าและผู้บริโภคโดยเฉพาะ	อาทิ	หน่วยงาน	Call	Center	ที่สามารถให้ข้อมูลการบริการ

และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ช่องทางการติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ 

ในทุกเว็บไซต์	เพื่อรับเรื่องแจ้งปัญหา	และแนะน�าการใช้งานต่างๆ

 การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 

	 เป้าหมายหลักที่บริษัทมุ ่งสนับสนุนคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยแบ่งการด�าเนินการออกเป็น	2	 มิติ	 

1)	มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2)	มิติด้านการปลูกฝังจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อม	โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2557	มีการจัดกิจกรรม	“คลิกดี ท�าดี”	ภายใต้ 

คอนเซปท์ “Mono for Natural Environment” เพื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยั่งยืน	ดังต่อไปนี้	

•	 กิจกรรมท�าซั้ง	 หรือปะการังเทียม	 เพื่อช่วยอนุรักษ์ชายฝั ่งทะเล	 ให้เป็นที่อยู ่อาศัยของสัตว์น�้า	 ที ่

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	1	และขัดบ่อเต่า	กระดองเต่า	ในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	เกาะมันใน	จังหวัดระยอง	

•	 กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติฯ	 ร่วมกับกรมการทหารช่าง	 มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส	 

และองค์กรเครือข่าย	ณ	พื้นที่หมู่5	บ้านถ�้าหิน	อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	

•	 กิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง	สร้างฝายชะลอน�้า	ณ	พื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	

จังหวัดกาญจนบุรี



65

 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
	 ด้วยส�านึกในการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	กลุม่บริษทั	โมโน	พยายามเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชุนในบริเวณ

ใกล้เคียง	 และชุมชนที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาน	 เพราะเชื่อว่าชุมชนที่ดี	 ย่อมก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ	 และน�าไปสู่ความเจริญ

รุ่งเรืองของประเทศตามล�าดบั	และได้ด�าเนินกจิกรรมต่างๆ	เพือ่การพฒันาชุมชนและสงัคม	ส่งเสริมการศกึษาและคณุภาพ

ชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติมาโดยตลอด	ในปี	2557	มีการจัดกิจกรรม	 

“คลิกดี ท�าดี”	ภายใต้คอนเซปท์	“MONO for Society คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่”	ดังต่อไปนี้

	 การสร้างอาคารเรียน	โมโน	กรุ๊ป	5	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ศ.ดร.เนวิน	สคริมชอว์	จังหวัดอุบลราชธานี		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดป้าย 

อาคารเรียน
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•	 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านผาลั้ง	 

และมอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านผาลั้ง	จังหวัดเชียงราย	

•	 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 

โดยสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์	 พัฒนาโรงเรียน	 และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน 

บ้านนาเกลือ	จังหวัดตราด	

•	 กจิกรรมปรบัปรงุรัว้โรงเรยีน	พัฒนาพื้นที่	และเลี้ยงอาหาร	ณ	ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นห้วยผาก	จงัหวัดราชบรุี	

•	 กิจกรรมดนตรีบ�าบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส	 

โดยคุณเศรษฐา	ศิระฉายา	น�าทีมนักแสดงอาวุโส	และนักร้องนักแสดงสังกัดกลุ่มบริษัท	โมโน	ร่วมร้องเพลง

และเป็นก�าลังใจให้ผู้ป่วย

	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังให้การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ	 ของภาครัฐบาลและเอกชน	 สถาบัน 

การศึกษา	รวมถึงมูลนิธิ	ชมรม	สมาคม	และองค์กรต่างๆ	ที่มีความสอดคล้องกับสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม		

•	 การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของนักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และ

พัฒนาเยาวชน อาทิ 

•	 โครงการ		50	ทุนการศึกษา	เด็กเก่ง	เด็กดี	ชาวจันท์	โดยสมาคมชาวจันทบุรี		

•	 โครงการโรฯ	 พาน้องน่ังรถไฟ	 ผจญภัยในหุบเขา	 ศึกษาวิถีชนเผ่า	 ร่วมใจเราน�า	 ประโยชน์สู่นครพิงค์		 

โดยสโมสรโรตาแรคท์	มหาวิทยาลัยมหิดล		

•	 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู	 และโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลเพื่อการศึกษา	 โรงเรียน 

บ้านแปดอุ้ม	จังหวัดอุบลราชธานี	โดยมูลนิธิ	ดร.พิชนี	โพธารามิก	เพื่อเด็กและคนชรา		

•	 โครงการสร้างห้องน�้าโรงเรียนบ้านกล้วย	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยชมรม	ฅ	รักเด็กและพันธมิตร		
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•	 โครงการทุนการศึกษาและกิจกรรม	สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล		

•	 โครงการแสดงโขนจิ๋วของนักเรียน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร		

•	 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษา	 นานาชาติ	 กรุงเทพ	 คร้ังที่	 5	 ภาควิชาภาพยนตร	์ 

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		

•	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์	 (iRAP	ROBOT)	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ		

•	 โครงการซ่อมแซม	อาคารเรียน	โรงเรียนบ้านจือแระ	จังหวัดนราธิวาส			

•	 โครงการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย	 คร้ังที่	 1	 (โดมกาวน์)	 คณะกรรมการนักศึกษา	 

คณะสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

•	 การสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ 

•	 มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส	

•	 กิจกรรม	 “ปันน�้าใจให้น้องสองฝั่งโขง”	 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา	 อ�าเภอเขมราฐ	 จังหวัดอุบลราชธานี	 

โดยกลุ่มเดินตามฝัน	ท่องตามไพร			

•	 โครงการสร้างพระ-บูรณะ	วัดเทพประทาน	จังหวัดจันทบุรี	วัดป่านาบุญ		จังหวัดสุโขทัย	

•	 กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล	ปันน�้าใจ	แด่ทหารหาญชายแดนใต้		โดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน
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 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม     
          สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
	 ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแส 

ของเทคโนโลย	ีซึง่ทางกลุม่บริษทั	โมโน	มนีโยบายมุง่มัน่พฒันา	เน้ือหาข้อมลู

ข่าวสาร	 สาระ	 และความบันเทิง	 น�าเสนอผ่านช่องทางในรูปแบบดิจิตอล 

อนัหลากหลาย	เข้าถงึผูบ้ริโภคได้ง่าย	ประหยดัต้นทนุ	และไม่มผีลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานภายในองค์กร	

ไม่ว่าจะเป็นระบบอินทราเน็ต	 ระบบการรับส่งข้อมูลผ่านอีเมล์	 ระบบการ 

จัดเก็บข้อมูล	 เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรและสามารถควบคุมต้นทุนได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 และทางบริษัทยังใช้สื่อที่มี	ช่วยผลักดัน	และสนับสนุนคุณภาพชีวิต 

และสังคมของประเทศ	 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 กองบังคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 ดูแล

ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโยลีในวงกว้าง	 ในโครงการ	 จ่าฮูก

สอนเด็ก	 ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องและลดการกระท�าผิด

ทางอินเทอร์เน็ต	 และร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 บริษัท	 โทเทิ่ล	 แอ็คเซ็ส	 

คอมมนูเิคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษทั	ทริปเปิลท	ีบรอดแบนด์	จ�ากดั	(มหาชน)	 

จัดท�าหนงัสือเเจกฟร	ีที่มีชื่อว่า	ฉ	18-	อ่านก่อนจะเกรียน	เซียนเนต็อย่างมีคุณค่า	โดยแจกให้กับเยาวชน	และโรงเรยีนต่างๆ	

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้อินเทอร์เน็ต	 และสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม	 

และโครงการ	“Cyberpatrol	:	สายตรวจอนิเทอร์เน็ต”	เป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคแจ้งเบาะแสข้อมลูไม่เหมาะสมบนอนิเทอร์เน็ต

ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 นอกจากนี	้ทางบริษทัยงัมแีนวคดิในการสนับสนุนด้านกฬีาในระดบัประเทศ	โดยเร่ิมจากการสนับสนุนการถ่ายทอด

สดการแข่งขันไทยแลนด์	 บาสเกตบอลลีก	 ปี	2014	(TBL)	 ตลอดฤดูกาล	 และส่งทีมโมโน	 แวมไพร์	 บาสเกตบอลคลับ	 

เข้าร่วมการแข่งขัน	 โดยหวังจะเป็นแรงผลักดันให้กีฬาบาสเกตบอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เยาวชนไทยหันมาสนใจเข้าร่วม 

และท�ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น

	 ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�าป	ี 

(แบบ	56-1)	โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ	สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่	www.mono.co.th/CSR.aspx
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 

 ทุนจดทะเบียน	 	 	 :	 462,000,000	บาท

	 หุ้นสามัญ	 	 	 :	 4,620,000,000	หุ้น	

	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 :	 308,012,115.80	บาท

	 หุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว	 	 :	 3,080,121,158	หุ้น	

	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 :	 0.10	บาท
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การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2557

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ังที่	1/2557	 เมื่อวันศุกร์ที่	12	 กันยายน	2557	 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน	

ของบริษทัฯ	จาก	140,000,000	บาท	(หน่ึงร้อยสีส่บิล้านบาท)	เป็น	462,000,000	บาท	(สีร้่อยหกสบิสองล้านบาท)	โดยการออก

หุ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน	3,220,000,000	หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)		

เพือ่รองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามญัและการใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ	

ครั้งที่	1	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 จัดสรรหุ้นจ�านวนไม่เกิน	1,680,000,000	 หุ้น	(หน่ึงพันหกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)	 มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ	0.10	 บาท		

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในอัตรา	5	 หุ้นเดิม	 ต่อ	6	 หุ้นปันผล	 รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน	

168,000,000	 บาท	 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล	0.120	 บาทต่อหุ้น	 ทั้งนี้	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น

เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว	บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้น

ปันผลในอัตราหุ้นละ	0.120	บาท	บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล	หรือวัน	Record	Date		

ในวันพฤหัสบดีที่	 21	 สิงหาคม	2557	 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 ในวันศุกร์ที่	 22	 สิงหาคม	2557	 และก�าหนดวัน	

จ่ายเงินปันผล	ภายในวันที่	24	กันยายน	2557

ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรหุ ้นปันผลจริงรวม	1,679,999,975	 หุ ้น	 และด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน	

เป็น	462,000,000	บาทและทุนช�าระแล้วเป็น	307,999,997.50	บาท	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2557

2.	 จดัสรรหุน้จ�านวนไม่เกนิ	1,540,000,000	หุน้	(หน่ึงพนัห้าร้อยสีส่บิล้านหุน้)	เพือ่รองรับการใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	1	โดยมีมติอนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	1		

หรือเรียกว่า	MONO-W1	 จ�านวนไม่เกิน	1,540,000,000	 หน่วย	(หน่ึงพันห้าร้อยสี่สิบล้านหน่วย)	 โดยจัดสรรให้แก่	

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือ	Rights	Offering	 โดยไม่คิดมูลค่า	 ในอัตรา	14	หุ้นสามัญเดิม	 ได้

รับใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	15	 หน่วย	 ทั้งน้ี	 หากมีเศษของใบส�าคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วน

ให้ปัดขึ้นเป็น	1	 หน่วย	 โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้	1	 หุ้นที่ราคา	2.50	

บาท	(สองบาทห้าสิบสตางค์)	 ต่อหุ้น	 และมีอายุ	5	 ปี	 นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 บริษัทก�าหนดรายช่ือ	

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	หรือ	วัน	Record	Date	ในวันที่	21	สิงหาคม	2557	และ

ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา	225	แห่ง	พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัที่		

22	สิงหาคม	2557	ซึ่งมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิในวันที่	17	ตุลาคม	2557	และจัดสรรจริง	1,500,002,627	หน่วย

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2558

	 ณ	8	มกราคม	2558	บริษัทมกีารเพิม่ทนุช�าระแล้วจาก	307,999,997.50	บาท	เป็นทนุช�าระแล้ว	308,012,115.80	บาท		

เป็นหุ้นสามัญ	3,080,121,158	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ	

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	(MONO-W1)	 วันใช้สิทธิคร้ังแรก	30	 ธันวาคม	2557	 จ�านวน	121,183	 หน่วย	 แปลงเป็น	

หุ้นสามัญจ�านวน	121,183	หุ้น	ทั้งนี้หุ้นเพิ่มทุนของ	MONO	เริ่มซื้อขายวันที่	12	มกราคม	2558
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียน
22 สิงหาคม 2557

ณ วันจัดสรรหุ้นปันผล
24 กันยายน 2557

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของ
จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของ
จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด

1.	นาย	พิชญ์	โพธารามิก 1,006,124,900 71.87 2,213,474,780 71.87

2.	นาย	ทวีฉัตร	จุฬางกูร 52,692,900 3.76 115,924,380 3.76

3.	นาย	โสรัชย์	อัศวะประภา 32,500,000 2.32 71,500,000 2.32

4.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 10,260,000 0.73 22,572,000 0.73

5.	นาย	นวมินทร์	ประสพเนตร 10,000,000 0.71 22,000,000 0.71

6.	Mr.	Sang	Do	Lee 8,500,000 0.61 18,700,000 0.61

7.	นายชาญ	บูลกุล 6,717,900 0.48 14,779,380 0.48

8.	นาย	คมศักด์ิ	วัฒนาศรีโรจน์ 5,425,000 0.39 11,935,000 0.39

9.	น.ส.	ยุพาพร	โชติธนาพร 5,059,400 0.36 11,130,680 0.36

10.	Quam	Securities	Company	Limited	

				A/C	Client
5,000,000 0.36 11,000,000 0.36

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 257,719,900 18.41 566,983,755 18.41

รวม 1,400,000,000 100.00 3,079,999,975 100.00

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรกของบริษัท	มีดังนี้
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ชื่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ	

บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1	

(MONO-W1)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1,500,002,627	หน่วย

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 17	ตุลาคม	2557

วันครบก�าหนดอายุ	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17	ตุลาคม	2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก 30	ธันวาคม	2557

อัตราการใช้สิทธิ 1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	:	1	หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ 2.50	บาท/หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ในระหว่างปี	2557	บริษทัได้ออกและจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษัท	คร้ังที	่1	(MONO-W1)	จ�านวนรวม		

1,500,002,627	 หน่วย	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 หรือ	Rights	Offering	 โดยไม่คิดมูลค่า		

ในอัตรา	14	 หุ้นสามัญเดิม	 ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	15	 หน่วย	 โดยรายละเอียดของใบส�าคัญ	

แสดงสิทธิ	MONO-W1	ที่ส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

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�าหรับบริษัทย่อย	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารอง

ตามกฎหมาย	 อย่างไรก็ดี	 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ	 จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ	เช่น	พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ		

เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ	

ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	9	ท่าน	โดยในปี	2557	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม	ทั้งสิ้น	6	ครั้ง	 โดยมี	

รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม /จ�านวนการ

ประชุมทั้งหมด

1.	นายพิชญ์	โพธารามิก ประธานกรรมการ 6/6

2.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา

รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/6

3.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร	 6/6

4.	นายซัง	โด	ลี กรรมการ	และกรรมการบริหาร 6/6

5.	นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 6/6

6.	นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ	และกรรมการบริหาร 6/6

7.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 6/6

8.	นายปรีชา	ลีละศิธร

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

6/6

9.	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6/6

	 โดยมี	 นางสาวสรัญญา	 อมรรัตนสุชาติ	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 และมีนางสาวปิติฤดี	 ศิริสัมพันธ์		

เป็นเลขานุการบริษัท	
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 นายพิชญ์	โพธารามิก	นายโสรัชย์	อัศวะประภา	นายนวมินทร์	ประสพเนตร	นายซัง	โด	ลี	กรรมการสองในสี่คน

ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

	 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได	้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการ	

ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน	 ให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไป		

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดน้ัน	 เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	 ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ัน		

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

2.	 พจิารณาก�าหนดรายละเอยีดและให้ความเหน็ชอบ	วสิยัทศัน์	กลยทุธ์ทางธุรกิจ	ทศิทางของธุรกจิ	นโยบายทาง

ธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการด�าเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามทีค่ณะกรรมการ	

บริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า	โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี	

3.	 ก�ากับดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	ฝ่ายจดัการ		

หรือบคุคลใดๆ	ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด

4.	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณ	

ของบริษัท	

5.	 ด�าเนินการให้บริษัทและบริษทัย่อยน�าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพมาใช้	รวมทัง้จดัให้มรีะบบ

ควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน

6.	 จัดให้มีการท�างบดุล	 และงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	 และลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง	

งบการเงินดังกล่าว	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี	 และพิจารณาค่าตอบแทน	

ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ	 ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 และการปรับใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธิภาพ	เพือ่ให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษทัมคีวามรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุกลุม่

ด้วยความเป็นธรรม
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9.	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	 ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ	

บริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		

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

ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ	และพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้	

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10.	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการ	

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด	และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว	 เพื่อช่วยเหลือ

และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11.	พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

12.	พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

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

ผู้บริหารดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

13.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14.	ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

	 ทัง้น้ี	การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัน้ัน	จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ		

หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	 สามารถอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศ	 ก.ล.ต.	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)		

อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	 ๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ	

บริษทัย่อยของบริษัท	ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย	และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.	นายซัง	โด	ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3.	นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.	นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5.	นายธวัตวงศ์	ศิลมานนท์ ผู้อ�านวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

6.	นายจิรประวัติ	บุณยะเสน ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย

7.	นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

8.	นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

9.	นายธีรศักดิ์	ธาราวร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10.	นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะผู้บริหาร	มีจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

เลขานุการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2555	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	

เป็นเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535		

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ		

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานประจ�าปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ด�าเนินการอื่นๆ	

ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	 ซึ่งจัด

ท�าโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการ	 นับแต่วันที่	

บริษัทได้รับรายงานนั้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติอยู	่

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	และพิจารณาประสบการณ์	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ารงอยู่แต่ละคณะ

ในอัตราที่เหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน	 และน�าเสนอต่อ	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2557	มมีตอินุมติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกนิ	5,000,000	บาท	

และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน	 2,000,000	 บาท	 (เท่ากับปี	 2556)	 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท		

คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1.	นาย	พิชญ์	โพธารามิก ประธานกรรมการ 840,000 - - 140,000 980,000

2.	นาย	โสรัชย์	อัศวะประภา รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ

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

3.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ 360,000 - - 60,000 420,000

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

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

6.	นายคมศักด์ิ	วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ	 240,000 - - 40,000 280,000

7.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	

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

8.	นายปรีชา	ลีละศิธร
กรรมการอิสระ	กรรมการ
ตรวจสอบ	และประธาน
กรรมการสรรหาฯ

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

9.	นายเกรียงศักด์ิ	เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการสรรหาฯ	

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�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้ริหารจ�านวน	10	ราย	ส�าหรับงวดสิน้สดุวนัที	่31	ธันวาคม	2557	เท่ากบั	23.49	ล้านบาท		

ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	และประกันสังคม

 2. ค่าตอบแทนอื่น

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  -ไม่มี-

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่	20	มกราคม	2549	ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนทิสโก้	 จ�ากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน	 และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับ

บริษัทในระยะยาว	 ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่าร้อยละ	3	 ของเงินเดือน	หรือสามารถ	

เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้	 อีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสมทบจากบริษัทโดย

อ้างอิงอายุงานของสมาชิกเป็นเกณฑ์	 และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารจ�านวน	10	 ราย		

ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	เท่ากับ	1.09	ล้านบาท

บุคลากร

	 จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2557	 รวมทั้งสิ้น	1,078	คน		

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน	 รวมเป็นเงินจ�านวน	409.12	 ล้านบาท	 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป	

เงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินประกันสังคม	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และอื่นๆ



80

	 ทั้งนี้	นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ	นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย	และนโยบาย

ด้านการพัฒนาพนักงาน	รายละเอียดปรากฏใน	หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม	ภายใต้หัวข้อย่อย	การปฎิบัติต่อเเรงงาน	

อย่างเป็นธรรม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 366

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบาย 66

กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต 123

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 18

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานกรรมการ 16

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5

ฝ่ายปฏิบัติการส�านักงาน 8

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร 25

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 37

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 42

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 18

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 4

บริษัทในเครือ 712

จ�านวนพนักงาน (คน) 1,078
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท	 ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีควบคู่กันไป	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 รวมทั้งรักษาสิทธิต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น 

อย่างดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	 ความโปร่งใส	 

และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	

	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 จรรยาบรรณ 

กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงาน	 เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ	 ซึ่งมีการทบทวน

อย่างสม�่าเสมอ	 และในปี	 2557	 คณะกรรมบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายต่างๆ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์	ASEAN	CG	Scorecard	 โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 

รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 ผ่านการปฐมนิเทศ	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	 อินทราเน็ท	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 และ

มีการติดตามการปฏิบัติผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับดูแล	 ซึ่งนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	 

ครอบคลุมหลักการส�าคัญ	5	หมวด	ดังนี้

•	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

•	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

•	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

•	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 นักลงทุนสถาบัน	 หรือ 

ผูถื้อหุน้ต่างชาต	ิ	และได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการต่างๆ	เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้ได้รับการคุม้ครองสทิธิข้ันพืน้ฐาน		

ได้แก่	การได้รับส่วนแบ่งในก�าไร/เงินปันผลของบริษทัอย่างเท่าเทยีมกนั		การซือ้ขายหรือโอนหุน้	การรับซือ้หุน้คนืโดยบริษัท	 

การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน	 รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองที่ส�าคัญๆ	 ของบริษัท	 เป็นต้น	 

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมาย 

ก�าหนด	โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม	เอกสารประกอบวาระต่างๆ	พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล	

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ	หนังสือมอบฉันทะ	และรายชื่อของกรรมการอิสระ	เพื่อให้ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชุมแทนได้	และช้ีแจงรายละเอยีดของเอกสารทีผู่ถ้อืหุน้จะต้อง

น�ามาแสดงในวนัประชุมด้วย	เพือ่รักษาสทิธิในการเข้าประชุม	รวมถงึข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้	 

ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ	 และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน	 โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	21	 วัน	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 ล่วงหน้า

อย่างน้อย	30	วัน	ก่อนวันประชุม	โดยเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล

ที่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม	
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2.	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริม	และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนสถาบัน	โดยให้ข้อมูลวัน	เวลา	

และสถานที่จัดงาน	 พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน	 ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก	 มีระบบ

ขนส่งมวลชนที่เข้าถึง	 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหน่ึงชั่วโมง	 โดย 

จัดช่องทางการลงทะเบียนส�าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา	และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ	มีการจัดเตรียม

อากรแสตมป์ให้ส�าหรับกรณีมอบฉันทะ	และน�าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	มาใช้ในการลงทะเบียน	 

การนับคะแนนและการแสดงผล	เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก	รวดเร็ว	และถูกต้องแม่นย�า

3.	 ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง	 ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่าง

ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท	 โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน	 และ 

จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ	 หรืออาสาสมัครผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม	 

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย	

4. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	 และด�าเนินการประชุม	 อย่างเหมาะสมและโปร่งใส	

โดยในระหว่างการประชุม	 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง	 ก่อนจะให้

ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ	 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลัก 

จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเร่ิมการประชุมแล้ว	 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

6. ส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรับวาระทีส่�าคญั	เช่น	การท�ารายการทีเ่กีย่วโยง	การท�ารายการได้มา 

หรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์	และจดัท�าบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามที่

เหน็สมควร	ซึง่จะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชมุ	เพือ่น�าผลคะแนนมารวมค�านวณกบัคะแนน

เสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ	ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด

7.	 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และผลการลงคะแนนแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์	 และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัท	 ภายในวันท�าการถัดจากวันประชุม	 และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน	 

โดยมีรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม	 ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน	 บันทึก

ค�าถามค�าตอบระหว่างการประชุม	และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 

ต่อตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน	ก.ล.ต.	หลังการประชุมเสร็จสิ้น	14	วัน	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงาน	 ก.ล.ต	 โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร	 

และไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท	 หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

9. จดัให้มช่ีองทางทีผู่ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถตดิต่อข้อมลูได้โดยตรงทางไปรษณีย์อเิลค็ทรอนิกส์	(“E-mail”)	ของ

กรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ	ได้แก่	กิจกรรมของกรรมการ	การก�ากับดูแลกิจการ	และการตรวจสอบ	เป็นต้น	

นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท

10.	เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม	(ถ้าม)ี	อย่างชัดเจน	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจว่ามโีครงสร้าง

การด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 

ผลตอบแทนที่เหมาะสม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยด�าเนินการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้	และส่งค�าถามเก่ียวกับบริษทัได้ล่วงหน้า

ก่อนการประชุม	 ซึง่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์	 โดยหลกัเกณฑ์การให้สทิธิ 

ผูถ้อืหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเวบ็ไซต์ของบริษทัด้วย	

2.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ	 ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อสรุปคณุสมบติักรรมการบริษัท	 และต้องให้ความยนิยอมในการเสนอช่ือและส่งมอบ 

ใบสมคัร	และเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัประวติัการศกึษาและการท�างานเสนอต่อบริษทั		โดยบริษทัได้ประกาศแจ้ง

ล่วงหน้าถงึการรับเสนอชือ่รวมถึงหลกัเกณฑ์ต่างๆ	 ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์	 และผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บริษทัก่อนวันประชุมผู้ถอืหุน้	 เพือ่บริษัทจะได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษทั	 ผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป	ทัง้น้ี	การลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการในทีป่ระชุม	บริษทัจัดให้มกีาร

ลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล	

3.	 ด�าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุมเสมอ	 และมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่

ระเบยีบวาระในทีป่ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูประกอบ

ระเบยีบวาระก่อนการตดัสินใจ	โดยบริษทัจะไม่เพิม่วาระการประชุม	ตามมาตรา	105	แห่งพระราชบัญญัติบริษทั

มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	โดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถื้อหุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการ

ตดัสนิใจ

4. เสนอรายช่ือของกรรมการอสิระทัง้หมด	 ในหนังสอืมอบฉนัทะรูปแบบทีส่ามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนได้

ให้แก่ผูถ้อืหุน้	เพือ่สนับสนุนให้ผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เอง	รวมทัง้เป็นทางเลอืกในการมอบ

ฉนัทะ	และมีโอกาสสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระคนใดคนหน่ึง

5.	 ก�าหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมลูรายงานการมส่ีวนได้เสยีต่อเลขานุการบริษทั	 เพือ่ให้คณะกรรมการพจิารณา

ธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพือ่ประโยชน์ของบริษทั	 และบนัทกึในรายงานการประชุมคณะ

กรรมการ

6. ก�าหนดนโยบายเกบ็รักษาข้อมูลและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร	 เพือ่ความเป็นธรรมต่อ 

ผูถ้อืหุน้	เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตอืนไม่ให้	กรรมการบริษทั	ผูบ้ริหาร	พนักงาน	และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	 

คูส่มรส	บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ	และ	Nominee		ใช้ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อการซือ้ขายหุ้นของบริษทั	

และการเปลีย่นแปลงราคาหุน้บริษัท	และยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	โดยกรรมการและผูบ้ริหารทีไ่ด้รับทราบ

ข้อมลูภายในจะต้องระงับการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั	ก่อนทีบ่ริษทัจะมกีารเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัผลการ

ด�าเนินงานและฐานะการเงิน	หรือข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์

7.	 ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู	จะต้องรายงานการถอืหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่	 

เมือ่เข้ารับต�าแหน่งภายใน	30	วันท�าการ	นอกจากน้ี	กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูต้องแจ้งเก่ียวกับการซือ้หรือ

ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัอย่างน้อย	1	 วนัล่วงหน้าก่อนท�าการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ีค่ณะกรรมการ 

มอบหมาย	 เพื่อรายงานต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ทุกคร้ังเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน	3	 วันท�าการ 

ทัง้น้ี	ตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด

8. เปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ข้าข่ายต้องขออนุมติัจากผูถื้อหุน้	 โดยช้ีแจงรายละเอยีดและเหตุผลของการท�า

รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาและน�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัิ

ก่อนการท�ารายการ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
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หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม	(Ethic)	 และ

คุณธรรม	 บริษัทมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 

ทั้งต่อกลุ่มภายนอกและภายในบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	เจ้าหนี้	คู่ค้า	และคู่แข่ง	องค์กรก�ากับดูแล

และหน่วยงานของรัฐ	รวมถึงชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและทันเวลา	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลักทรัพย์	 การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 การประกาศทางหนังสือพิมพ์	 การจัดท�า	Press	

Release	หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า	 และมุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ	 เพื่อน�า

เสนอต่อลกูค้า	ควบคูก่บัการรักษาจรรยาบรรณทีพึ่งปฏิบติัต่อลกูค้า	และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทกุเร่ืองทีล่กูค้า

ร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน�า

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	 มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้

ความสามารถ	และสอดคล้องกบัสายอาชีพและอตุสาหกรรมเดยีวกนั	มกีารดแูลด้านสภาพแวดล้อมและสขุอนามยัใน

การท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สนิของพนักงาน	มกีารปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคูม่อืพนักงาน	 

ซึ่งระบุข้อก�าหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�างาน	 รวมถึงนโยบาย	 และจรรยาบรรณ	 ที่พนักงานพึง

ปฏิบัติ	และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	อาทิ	การประกันสุขภาพ	และ

ประกันชีวิตแบบกลุ่ม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน	 โดย 

ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม	สมัมนา	ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท	เพือ่ให้พนักงานได้รับการพฒันาความ

เช่ียวชาญ	และความสามารถในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และทนัต่อการเปลีย่นแปลงนวตักรรมต่างๆ	

ข้อก�าหนดและกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ	ทีบ่ริษัทต้องปฏิบติัตาม	เช่น	การสมัมนาหรืออบรมเกีย่วกบัประกาศ	

ข้อก�าหนด	 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์	 และ	 ก.ล.ต.	 การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ	 

การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ	เป็นต้น

เจ้าหนี้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา	 และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด	 ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การใช้	การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามก�าหนด	มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ	เพื่อสร้าง 

ความเช่ือถอืให้กบัเจ้าหน้ี	หากกรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญาทีต่กลงกนัไว้หรือกรณีเกดิการผดินัด

ช�าระหนี้	บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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คู่ค้า

บริษทัเน้นการปฏบิตักิบัคูค้่าด้วยความเสมอภาค	และเหมาะสม	ปฎิบติัตามเง่ือนไขทางธรุกจิต่อคู่สญัญาทีไ่ด้ตกลง

กันไว้อย่างเป็นธรรม	 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและมีการก�าหนดข้ันตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง

ชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง	 มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้	 โดย

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษทัเน้นด�าเนินธรุกจิภายใต้กตกิาของการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม	ด�าเนินธุรกจิบนการแข่งขันเสรี	ประพฤตติามกรอบ

กตกิาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏบิติัทีด่ใีนการแข่งขัน	ไม่แสวงหาข้อมลูความลบัของคูแ่ข่งด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุริตหรือ

โจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน	 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค	

หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 กรมสรรพากร	 กระทรวงการคลัง	

ตลาดหลักทรัพย์		ส�านักงาน	ก.ล.ต.	เป็นต้น	รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ	 ในอันที่จะ 

ส่งเสริมการเติบโตทีย่ัง่ยนืให้กับบริษทั	มกีารอบรมให้ความรู้	ปลกูจติส�านึกแก่พนกังาน	จดักจิกรรมให้พนักงานได้มี

ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง	สร้างสงัคมทีด่	ีอนุรักษ์รักษาสิง่แวดล้อม	และตระหนักถงึการใช้ทรัพยากร

และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	บริษัทให้ความช่วยเหลือ	บริจาค

ทรัพย์สนิให้แก่มลูนิธิและองค์กรต่างๆ	ทีมี่ส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคมตามโอกาส	เช่น	บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

และอุปกรณ์ส�านักงานให้แก่โรงเรียน	วัด	มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น	โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

	 บริษัทก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ	 

ท�าความเข้าใจ	 และปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 จรรยาบรรณกรรมการ	 

ผู้บริหารและพนักงาน	 อย่างเคร่งครัด	 มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ	 และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติ

ที่ก�าหนดข้ึนน้ี	 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร	 จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่จะด�าเนินการให้พนักงาน

ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ	 เข้าใจ	 และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง	 และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและ 

ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยส�าหรับด�าเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	
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การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

	 บริษทัจดัช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษทัภิบาลของบริษัท	(CG	Hotline)	 ไว้ส�าหรับเปิดรับข้อร้องเรียน	 ข้อคดิ

เห็น	 หรือข้อเสนอแนะ	 รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องค์กร	(Whistle	Blowing)	 ทัง้จากพนักงานเอง	 และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	 เพือ่ให้เป็นไปตามการปฏบิตัติามการดแูลกจิการทีด่ี			 

โดยช่องทางการรับเร่ืองเกีย่วกับบรรษัทภิบาลของบริษทั	“CG	Hotline”	ม	ี5	ช่องทางได้แก่

	 1.	โทรศพัท์

	 2.	โทรสาร

	 3.	เว็บไซต์ของบริษัท	หรือ	ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์	(E-mail)	ที	่cghotline@mono.co.th

	 4.	ยืน่เร่ืองโดยตรงทีเ่ลขานุการบริษทั	หรือทางไปรษณีย์ตามทีอ่ยูข่องบริษทั

	 5.	ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์	(E-mail)	โดยตรงถึงกรรมการอสิระ	3	ท่าน	ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั

	 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน	 และผู้แจ้งเบาะแส	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน

เป็นความลับและได้ก�าหนดข้ันตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะ 

รับรู้เพยีงเฉพาะในกลุม่บคุคลทีไ่ด้รับมอบหมายและเกีย่วข้องด้วยเท่าน้ัน	 และส�าหรับผูร้้องเรียนทีเ่ป็นพนักงาน	 จะได้รับความ

คุม้ครอง	มใิห้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน		

ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ	 ที่ไม่มีความเก่ียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

และบริหารงานของบริษัท	อนัจะท�าให้สญูเสยีทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์	เลขานุการบริษทั	จะร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาข้อร้องเรียนหรือค�าถามเฉพาะเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัหรือเร่ืองทีเ่ป็นการ

รักษาสทิธิของผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนได้เสีย	แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั		โดยมข้ีอพจิารณา	ดงัต่อไปน้ี

(ก)	 ข้อร้องเรียนหรือข้อมลูทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ต่อการสบืค้น	 เก่ียวกบัการฉ้อโกงหรือปฏิบตัไิม่ชอบ 

	 ด้วยกฎหมายของบริษทั	หรือกรรมการ	หรือผูบ้ริหาร	หรือพนักงานของบริษทั	อนัจะท�าให้บริษทัเสยีหาย 

	 หรือสญูเสียประโยชน์ทีพ่งึจะได้รับ

(ข)	 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกฎหมาย	หลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆทีบ่ริษัท	จะต้องปฏิบติัตาม

(ค)	 ข้อร้องเรียนเกีย่วกบันโยบายการด�าเนินงานและนโยบายบญัชีและการเงนิของบริษทัทีก่�าหนดไว้แล้ว

(ง)	 ข้อร้องเรียนเกีย่วกบัรายการเก่ียวกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	หรือรายการ 

	 ทีเ่กีย่วโยง	(Connected	Transaction)	กบับริษัท	ทีเ่ข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	 

	 หรือตลาดหลกัทรัพย์

(จ)		 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับงบการเงินและข้อมลูทางการเงนิของบริษทั

(ฉ)		 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช)		 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 

	 และเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมทีเ่กีย่วกบัการทจุริตและคอร์รัปช่ัน

(ซ)		 ข้อร้องเรียนอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบริษทั	หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิม่เติม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ้น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งใน 

ด้านของความถูกต้อง	ความเพียงพอ	ความรวดเร็ว	ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม	ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลบริษัท	ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ทางการเงิน	การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่งบการเงิน		ต้องผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีว่าถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการ

บญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษทั		ก่อนการเผยแพร่ 

ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	ผูถื้อหุน้	นักลงทนุ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึ	แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี		และรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

2.	 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ	โดยเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษทั	เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3.	 เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย	จ�านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละคนเข้าร่วม

การประชมุ	 และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 และผูบ้ริหารระดบัสงูไว้ภายใต้หวัข้อการจดัการ	 และ 

การก�ากบัดแูลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี

4. เปิดเผยรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี

ในรายงานประจ�าปี

5.	 เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบไปโดยสรุป	 และผลการปฏบิติัตามนโยบาย 

ดงักล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี

	 ทั้งนี้	 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ 

ผู้ลงทุน	สถาบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล	ข่าวสาร	 

และผลการด�าเนินงานของบริษัท	ผ่านช่องทาง	ดังนี้

•	 ปี	2557	บริษัทเข้าร่วมงาน	mai	Forum	2014	:	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม		เอ	ไอ	(mai)	ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(maiA)	ในวันที่	1	

กรกฎาคม	2557	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์		เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบด�าเนินการเป็นปีที่	15	

ของตลาดหลักทรัพย์	mai	 	 โดยผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในหัวข้อ	OPPORTUNITY	DAY	

ที่สุดของหุ้นทีวีดิจิตอลที่ติดอันดับ	MSCI	Small	Cap.

•	 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัท	www.mono.co.th

•	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทร	02-502-0787	,	02-502-0797	

•	 Email	:		ir@mono.co.th

•	 การประชุมพดูคยุกบันักวิเคราะห์หลกัทรัพย์	(Analyst		Meeting)	ของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ

•	 จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน	ที่น�าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท	หรืองานแถลงข่าว
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	จดักลุม่ได้	2	ลกัษณะ	คอื

				ลกัษณะที	่1	แบ่งตามการบริหารงาน	แบ่งได้เป็น	

•	 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร

•	 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร

				ลกัษณะที	่2	แบ่งตามความเป็นอสิระ

•	 กรรมการอสิระ

•	 กรรมการไม่อสิระ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	คน	

(ผูบ้ริหาร	หมายถงึ	ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหาร	4	รายแรกทกุราย	นับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารลงมา)	และกรรมการที่

ไม่เป็นผูบ้ริหารจ�านวน	6	คน	ซึง่ในจ�านวนน้ี	มกีรรมการ	3	คน	เป็นกรรมการอสิระและด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	 

ส�าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	

และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ	1	 ใน	3	 

ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด	ท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตลอดจนสอบทานการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษทั	ทัง้น้ี	จ�านวนกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ที่ได้ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

2.	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ังให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอตัราจ�านวนหน่ึงในสาม		ถ้าจ�านวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับอตัราหน่ึงในสาม	 กรรมการที่

จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีทีส่องภายหลงัการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกนั	 ส่วนปีหลงัๆ	 ต่อไปให้

กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง		กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลอืกตัง้ 

ใหม่อีกได้โดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้

				นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมือ่	

•	 ตาย

•	 ลาออก

•	 ขาดคุณสมบตั	ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

•	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมติให้ออก	 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีง	 และมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีถื่อโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สทิธิออกเสียง

•	 ศาลมีค�าสัง่ให้ออก	

3.	 กรรมการอสิระจะต้องมีคุณสมบตัติามข้อก�าหนดของ	ก.ล.ต.	คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทัง้หมด	และต้องมจี�านวน

ไม่น้อยกว่า	3	คน
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5.	 ประธานกรรมการจะมาจากการเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท	 และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารจะมาจากการ 

คดัเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ 

บริษทัอืน่ได้	 แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	 ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	 ตลาดหลกัทรัพย์	 และ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัให้รับทราบด้วย	 ทัง้น้ี	 ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนอืน่	(ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย)	ได้ไม่เกนิ	1	แห่ง	

โดยต้องขออนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั

7.	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 

ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทั	ประสานงานให้มกีาร

ปฎบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบริษัท	รวมทัง้ติดต่อสือ่สารกับผูถ้อืหุน้	ก.ล.ต.	ตลาดหลกัทรัพย์	และหน่วยงาน

ก�ากับดแูลทีเ่กีย่วข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัให้มคีณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ	 เพือ่ช่วยศกึษาและกลัน่กรองรายละเอยีด	

และได้ก�าหนด	คุณสมบตั	ิและขอบเขตหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่างชัดเจน

•	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบริหาร	เพือ่ก�าหนดนโยบายและตดัสนิใจการด�าเนินงานทีส่�าคญั	ซึง่คณะกรรมการ

บริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ

เหน็ชอบ	รวมทัง้ตรวจสอบ	ตดิตามการด�าเนินนโยบาย	และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษทัให้ 

เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

•	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั	 เพ่ือให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจ

โดยแยกหน้าทีก่ารก�ากบัดแูลและการบริหารงานออกจากกนั	ประธานกรรมการเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร	

โดยเป็นผูน้�าของคณะกรรมการ	และมหีน้าทีใ่นฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	และการประชุม 

ผูถ้อืหุน้	ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหวัหน้าและผูน้�าคณะผูบ้ริหารของบริษทัรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัท	ในการบริหารจดัการ	เพือ่ให้บรรลตุามแผนงานทีว่างไว้

•	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ	 เพือ่ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั	

ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 และสอบทานให้บริษัท	 มีระบบการควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสม	และมปีระสทิธิผล	รวมถึงการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ	ตามทีก่�าหนดในระเบยีบ

หรือนโยบายของบริษัท	ตลอดจนกฎและประกาศทีเ่กีย่วข้อง

•	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เพือ่พจิารณาสรรหาผูท้ีเ่หน็สมควรด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัท	และน�าเสนอการพจิารณาต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมติั	หรือน�าเสนอทีป่ระชุม

ผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนมัุติ	แล้วแต่กรณี	รวมทัง้เพือ่พจิารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษทั	และผูบ้ริหาร

ระดบัสงู	สญัญาจ้างผูบ้ริหารระดบัสงู	และอตัราการข้ึนเงนิเดอืนโดยรวม	เพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู	และอตัราการข้ึนเงินเดอืนโดยรวม	

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการน้ันคณะกรรมการจะต้องน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมติั

•	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	เพือ่พจิารณาความเสีย่งในการด�าเนินงานของบริษทั

	 ทั้งนี้	 โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ	 

อย่างน้อยปีละ1	ครั้ง

2.	 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 จะต้องเป็นกรรมการอิสระ	 และสมาชิกของ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย	1	คนจะต้องเป็นกรรมการอสิระด้วย
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5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า
	 คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแบ่งอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล	 และ 

การบริหารงานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน	 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท	 อันเป็นผลมา

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ทีไ่ด้พจิารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายจดัการ	 เป็นผูน้�าการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	 โดยสนับสนุนให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการประชุมและแสดง

ความเหน็อย่างเป็นอสิระ		ตลอดจนท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั	ทัง้น้ี	ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหาร

งานปกตปิระจ�าวัน	แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอย่าง

สม�า่เสมอ	ในขณะทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารรับผิดชอบเกีย่วกับการบริหารจัดการบริษทัภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

	 นอกจากนี	้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ	 เพือ่ให้การ 

ท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง	

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี	อย่างน้อย	4	ครั้งต่อปี	(ทุกๆ	3	เดือน)	และก�าหนด

วาระประจ�าของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน	 เช่น	 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ	 

โดยผู้สอบบัญชี	เป็นต้น	ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น	 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน	 

บริษัทจะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

ก�ากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

2.	 จ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม	 ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	 ใน	3	 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

3.	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ 

มอบหมายให้ได้	โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน

4. หนังสือเชิญประชุม	 รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ	 จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน

วันประชุมอย่างน้อย	7	 วัน	 	 ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให ้

น�าเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม	และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน	จัดเก็บรักษา

รายงานการประชุมซึง่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั	พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ตรวจสอบได้

5.	 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็น 

และเหมาะสม	โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผูป้ระสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการทีเ่ป็น 

ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และเลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น	

7.	 ในการประชุมทุกคร้ังควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด 

ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
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5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อปรับปรุงและแก้ไข

การด�าเนนิงาน	ทั้งนี	้เลขานุการบรษิัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบรษิัททุกท่าน	โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะประเมิน

อย่างชัดเจน	 โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ	 คณะกรรมการประเมินตนเอง	 ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	 ประเมินผล 

การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ในทุกสิ้นปี	และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 

พิจารณารับทราบและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ทั้งน้ี	 แบ่งการประเมิน	 

เป็นดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	 โดยน�าแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ	ซึ่งจะน�าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมีหัวข้อในการประเมิน	ดังต่อไปนี้

•	 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ	

•	 บทบาท	หน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	

•	 การประชุมคณะกรรมการ	

•	 การท�าหน้าทีข่องกรรมการความสมัพนัธ์กับฝ่ายบริหาร	

•	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร	

โดยในปี	2557	คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย	เท่ากับ	95.3%

2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล	 โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	

โดยก�าหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 	 นโยบายก�ากับดูแล

กิจการ	จรรยาบรรณของกรรมการ	โดยมีหัวข้อในการประเมิน	ดังต่อไปนี้

•	 คุณสมบตั	ิความรู้	ความสามารถ

•	 การก�าหนดกลยทุธ์	ก�ากบัดแูล	และติดตามการด�าเนินงาน

•	 การปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ

•	 การพัฒนาตนเองของกรรมการ	

โดยในปี	2557	คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย	เท่ากับ	96.0%

3.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	 	 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็น

ประจ�าทุกปี	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	 โดยในปี	2557	มีผลการประเมิน

ของคณะกรรมการแต่ละคณะ	ดังนี้

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีผลประเมนิรวมเฉลีย่	เท่ากับ	92.3%

•	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เท่ากบั	100%

•	 คณะกรรมการบริหาร	เท่ากับ	94.7%

•	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	เท่ากับ	91.7%
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 รับผิดชอบในการ

ก�าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	ดังนั้นทุกสิ้นปี	จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง	และเลขานุการบริษัทเป็น 

ผูส้รุปรายงานผลการประเมนิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เพือ่น�าผลประเมนิมา

เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่	 และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยมีหัวข้อ

การประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

•	 ความเป็นผูน้�า

•	 การก�าหนดกลยทุธ์

•	 การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงนิ

•	 ความสมัพนัธ์กับคณะกรรมการ

•	 ความสมัพนัธ์กับภายนอก

•	 การบริหารงานและความสมัพันธ์กับบคุลากร

•	 การสืบทอดต�าแหน่ง

•	 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ

•	 คุณลกัษณะส่วนตวั

•	 การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ก�าหนดข้ึนโดยมกีารเปรียบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏิบติัอยูใ่นอตุสาหกรรม	และก�าหนด

ข้ึนตามประสบการณ์	ขอบเขต	และหน้าทีค่วามรับผดิชอบทีก่รรมการด�ารงอยูใ่นแต่ละคณะเป็นอตัราทีแ่น่นอน

และเหมาะสม	

2.	 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดที่ได้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน	โบนัส	และผลตอบแทนจูงใจอื่น

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จะพิจารณาค่าตอบแทน	และผลการปฎิบัติงานของกรรมการ	

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้นต่อไป	

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 เป็นประจ�าอย่างน้อย

ปีละ	1	ครั้ง	โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�าเนินงานของบริษัท	ผลการปฎิบัติงาน	อายุงาน	 

และศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน	 เป็นต้น	 และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาต่อไป
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5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท	ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั	เข้าร่วมการสมัมนา	อบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย	ตลาดหลกัทรัพย์	ก.ล.ต.	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	เพือ่สามารถน�าความรู้ 

ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งน้ี	 อย่างน้อยกรรมการบริษัท	 จะต้องผ่าน 

การอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์	และ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

โดยในปี	2557	มีกรรมการ	2	ท่าน	คือ	คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	เข้าร่วมอบรม	หลักสูตร	Anti-Corruption	for	

Executive	Program	(ACEP)	และหลักสูตร	Anti-Corruption	:	The	Practices	Guide	(ACPG)	กับสมาคม 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และคณุโสรัชย์	อศัวะประภา	เข้าร่วมอบรม	หลกัสตูร	Difference	2014 

รุ่นที่	2/2557	กับสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.	 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

รายงานการประชุมคณะกรรมการ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณ

ธุรกจิ	จรรยาบรรณกรรมการ	รวมทัง้ข้อมลูการด�าเนินธรุกจิและการจดัการ	ผลการด�าเนินงาน	และส่งเสริมให้

กรรมการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการ	เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3.	 จัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน	 โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานดังกล่าว	เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท	อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและ

พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและสามารถท�างานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1.คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจ�านวน	3	ท่าน	และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5

2.	นายปรีชา	ลีละศิธร กรรมการตรวจสอบ	 5/5

3.	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ	 5/5

	 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 

งบการเงินได้	คือ	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	และมีนางสาวสวนศรี	สวนกูล	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบซึ่ง

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

แทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา	คัดเลอืก	เสนอแต่งตัง้	และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั	

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม

ประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์ ทั้งน้ี	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•	 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นทีเ่ช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษทั

•	 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษทั

•	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ	

ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทั

•	 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

•	 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	 ความเหน็หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎบตัร	(Charter)

•	 รายงานอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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7.	 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี

•	 พจิารณาขอบเขตการปฏบิตังิาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	และงบประมาณ	รวมทัง้บคุลากรว่า	เหมาะสม	 

สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน	 และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 พจิารณาการแต่งต้ัง	โยกย้าย	หรือ	เลกิจ้าง	หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

•	 พจิารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบติังาน

•	 พจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. พจิารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์	และวิธกีารตรวจสอบ	ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิอยู่เสมอ

9. สรุปภารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ

10.	 รายงานสิง่ทีต่รวจพบหรือมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรือการกระท�าดงัต่อไปน้ี	 ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียส�าคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 

ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร

•	 รายการทีเ่กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 การทจุริต	หรือมสีิง่ผดิปกต	ิหรือมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบการควบคมุภายใน

•	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	 หรือกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกจิของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง	

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	

หรือ	ตลาดหลักทรัพย์

11. ด�าเนินการตามข้อ	(1)	-	(10)	 ข้างต้น	 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบกจิการของบริษทัย่อย	 เท่าทีไ่ด้รับการ 

มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	และเท่าทีอ่�านาจหน้าทีจ่ะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

12.	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ทัง้น้ี	คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจในการด�าเนินการต่างๆ	ได้แก่	การเชญิกรรมการ	พนักงาน	หรือลกูจ้างของ

บริษทัมาร่วมประชุมหารือ	ช้ีแจง	หรือตอบข้อซกัถามในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัหน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	 

การปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท	(ถ้ามี)	 หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็น

คร้ังคราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั	การขอให้พนักงานของบริษทัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบักจิการของบริษทั

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี	การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใดๆ	ภายในขอบเขตหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	 รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ	 ที่กล่าวแล้ว	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทย่อย	เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

	 บริษทัและบริษัทย่อยยงัไม่มฝ่ีายตรวจสอบภายใน	จงึว่าจ้างบริษทั	เอส.ซ	ีการบญัชีและทีป่รึกษาธุรกจิ	(1995)	จ�ากดั	 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ	 กับบริษัทและบริษัทย่อย	 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 

โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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2. คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2557	 คณะกรรมการบริหาร	 มีจ�านวน	5	 ท่าน	 และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหาร 15/15

2.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร กรรมการบริหาร	 14/15

3.	นายซัง	โด	ลี กรรมการบริหาร	 15/15

4.	นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร	 15/15

5.	นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหาร	 12/15*

*วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2557	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโดย	นายจริประวตั	ิบณุยะเสน	และนายปฐมพงศ์	สริชัยรัตน์ 

ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร	และ	วันที่	7	พฤษภาคม	2557	แต่งตั้ง	นายปฐมพงศ์		สิรชัยรัตน์	กลับเข้ามาเป็นกรรมการ

บริหาร

โดยมีนางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

แทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร	มหีน้าทีใ่นการบริหารกิจการของบริษทั	ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์การประกอบกจิการ

ของบริษัท	ทั้งนี้	ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งใดๆ 

ทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด	นอกจากน้ี	ให้คณะกรรมการบริหารมหีน้าทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ	

ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	

2.	 จดัท�าวิสยัทศัน์	กลยทุธ์ทางธุรกจิ	นโยบายทางธุรกจิ	แผนการด�าเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษทัย่อย	 

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 ตรวจสอบ	 ติดตามการด�าเนินนโยบาย	 และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ	 ของบริษัท	 ให้เป็นไปตามที ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ	 อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ 

งบประมาณประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว	้ 

โดยในการด�าเนินการใดๆ	 ตามที่กล่าวข้างต้น	 โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย	 

หรือการจัดซื้อ	 หรือจัดจ้าง	 หรือเช่า	 หรือเช่าซ้ือที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัท	 

ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิและงานสนับสนุน	ได้ในวงเงนิไม่เกนิ	30	ล้านบาท	และอนุมตักิารกู	้หรือการขอสนิเช่ือกับ 

สถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน	30	ล้านบาท	
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5.	 ให้คณะกรรมการบริหาร	 รายงานผลการด�าเนินงานในเร่ืองและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้	 ให้ 

คณะกรรมการบริษัททราบ

•	 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษทัรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์

•	 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทซ่ึงรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงิน 

รายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์

•	 รายงานอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบริหารพจิารณาเหน็สมควร

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ	 ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดใน 

ค�าสั่งน้ี	 จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม	 

จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถด�าเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้

7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได ้

ท่านละ	1	(หน่ึง)	เสยีง	ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมสีทิธอิอกเสยีงช้ีขาดอกี	1	(หน่ึง)	เสยีง

8. การลงมตใินเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร	จ�าต้องได้รับคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวน

เสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรียก

ให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้	แต่ทั้งนี้	ต้องบอกกล่าววาระการประชุม

ล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่ในระยะเวลาตามสมควร	และเพยีงพอแก่การท�าหน้าทีก่รรมการในการพจิารณาวาระ

การประชุมนั้น

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

คณะกรรมการบริหาร	 หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหาร	หรอืเพื่อให้ด�าเนนิการใดๆ	แทน	ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแห่ง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการ

มอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือ

มอบอ�านาจที่ให้ไว้	 และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว	้ 

ทัง้น้ี	การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน	จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้

รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ	หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2557			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีจ�านวน	3	ท่าน		และมีรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1.	นายปรีชา	ลีละศิธร
ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
2/2

2.	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล
กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	
2/2

3.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา
กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	
2/2

	 โดยมนีางสาวปิตฤิด	ีศริิสมัพนัธ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง	 

ทั้งนี้	จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลทีมี่คุณสมบติัเหมาะสม		เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษทั	และผูบ้ริหารระดบัสงู 

ของบริษัท

2.	 พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั

และผู้บริหารระดับสูง			

3.	 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง	 ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท		 

ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีจ�านวน	6	ท่าน		และมีรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

2.	นายธวัตวงศ์	ศิลมานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

3.	นายจิรประวัติ	บุณยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

4.	นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

5.	นายบรรณสิทธิ์	รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

6.	นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

	 โดยมีนางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ต่อชื่อเสียงของกิจการ	เป็นต้น	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

2.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยง	โดยสามารถประเมิน	ติดตาม	และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.	 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

5.	 ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ

และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร	 การด�าเนินงาน	 และสถานะความเสี่ยง

ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และกลยุทธ์ที่ก�าหนด

8. จดัให้มคีณะท�างานบริหารความเสีย่งตามความจ�าเป็นและสนับสนุนคณะท�างานในด้านบคุลากร	งบประมาณ	

และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็น	ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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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	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จะมีการด�าเนินการ	ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	 คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน 

กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย	 และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้	 ในการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก 

บุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท	 โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ	 

โดยค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	 ซึ่งพิจารณาความรู้ความสามารถ	 ทักษะวิชาชีพ	 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 เพศ	 และพิจารณจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู	่ 

รวมถงึพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั	การสรรหากรรมการใหม่

จะด�าเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง	 รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ		

กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการทีม่คีณุสมบตัติามทีต้่องการ	ให้ใช้บริษัททีป่รึกษาภายนอกได้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทั	

	 อย่างไรกต็าม	การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพจิารณาอนุมติัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั	และ/หรือ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	 ทั้งน้ี	 ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ ์

และวิธีการ	ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึ

มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน	ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิ

จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได	้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการ

ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัน้ันให้จบัสลากกัน	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไป	ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	อาจได้รับเลือกให้

กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ
	 บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท	และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	โดยคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	

	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท	 โดยคุณสมบัติของผู้ที่

จะมาท�าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ	 พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 

โดยกรรมการอสิระ	มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่	และมคีณุวฒุกิารศกึษา	ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 

ประสบการณ์การท�างาน	และความเหมาะสมอื่นๆ	ประกอบกัน	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น

กรรมการของบริษัทต่อไป	ทัง้น้ี	หากมกีรรมการอสิระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	คณะกรรมการบริษทัอาจ

แต่งตัง้กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน	โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทน 

จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั		บริษทัใหญ่		บริษทัย่อย		บริษทัร่วม	 

ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ทั้งน้ี	 ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่เกี่ยวข้องของ 

กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	 ทั้งน้ี	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย 

เป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดา

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้ง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 

บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว	 

รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย	์

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 

ค�า้ประกนั	การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ	รวมถงึพฤติการณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั	ซึง่เป็นผลให้บริษทัหรือ

คูส่ญัญามภีาระหน้ีทีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง	ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของบริษทัหรือต้ังแต่ 

ยีส่บิล้านบาทข้ึนไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้น้ี	การค�านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณ

มูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของ 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่

ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือ

ไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในห้างหุน้ส่วน	หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ทีป่รึกษาทีรั่บ

เงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	 คน	 มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง					

คราวละ	3	ปี	โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ลงวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	

2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	

2.	 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น	และ

2.1	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และ

2.2	ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 นอกจากนี้	กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได	้

นอกจากนี้	บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และความมีจริยธรรม	เป็นต้น

	 ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการ

บริษัท	กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	กรณีทีต่�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบติั

ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 โดยบุคคลที่ 

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร	โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู 

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�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	โดยพจิารณาแต่งตัง้กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู 

ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ	 และการด�าเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหาร

งานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท	ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต	ภายใต้กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และ 

ข้อบงัคบัของบริษทั	รวมถงึการก�ากบัดแูลให้บริษทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในการก�ากบัดแูลเพือ่ควบคมุ	จดัการและรับผดิชอบ		การด�าเนินงานของบริษทั

และบริษัทย่อย	สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญๆ	ดังต่อไปนี้	

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหารในบริษัท

ย่อยและบริษทัร่วม	เพือ่ดแูลการบริหารงานของบริษัทนัน้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล		

2.	 คณะกรรมการบริษัท	มกีารตดิตามดแูลการด�าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมทีไ่ด้ลงทนุอย่างสม�า่เสมอ	

รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ	

3.	 คณะกรรมการบริษัท	มกีารควบคมุดแูลการด�าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย	และบริษทัร่วม	ให้เป็นไปตามนโยบาย

ทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินงาน	กลยุทธ์	และงบประมาณ	ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้

4. คณะกรรมการบริษัท	 มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 

ให้มีประสิทธิภาพ	และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ

5.	 คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ		การท�ารายการ

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ	การกูย้มืหรือการขอสนิเช่ือใดๆ	จากสถาบนัการเงนิ	การให้กูย้มืเงนิ	การ

เพิ่มทุน	การลดทุน	การเลิกบริษัท	ที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบ	 พิจารณาสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน	 สอบทานระบบ

การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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7.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ	

และการบริหารความเสี่ยงที่ดี		

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	และมีการพิจารณาผล

การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ		เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษทัมีนโยบายและวธิดีแูลกรรมการและผูบ้ริหารในการน�าข้อมลูภายในของบริษัท	ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์	ดังนี้

1. บริษัทก�าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

2.	 บริษทัห้ามไม่ให้	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนักงาน	ใช้ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	เพื่อผลประโยชน์

ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	

3.	 บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน	จะต้องระงับ

การซื้อ	 และ/หรือ	 การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผลด�าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

หลักทรัพย์	จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว

รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่	มายังเลขานุการบริษัท	โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน	

30	วันท�าการภายหลังเข้ารบัต�าแหน่ง		นอกจากนี	้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตอ้งแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรอื

ขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง	 โดยแจ้งอย่างน้อย	1	 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือ 

ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย	เพื่อรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน	3	วัน

ท�าการ	ทั้งนี้	ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

5.	 บริษัทก�าหนดให้กรรมการ	จัดท�าและน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย	มายังเลขานุการบริษัท	

6. บริษทัก�าหนดให้กรรมการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์	และรายงานการมส่ีวนได้เสยี	ให้ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบ	โดยเลขานุการบริษทั	เป็นผูจ้ดัท�าข้อมลูรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทในคราวถัดไป	รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�าปี

7.	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ	 หรือท�าให้ 

ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง	หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	สัญญาจ้างแรงงาน	และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน		

8. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า	 โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้

เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่

กฎหมายก�าหนด
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9. บริษทัให้ความส�าคญัในการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูในระบบสารสนเทศ	โดยควบคมุ	และ/หรือ	ป้องกนั

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก	 และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับ

ต่างๆ	ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10.	กรณีทีบ่คุคลภายนอกมส่ีวนร่วมในการท�างานเฉพาะกจิเก่ียวกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่

ระหว่างการเจรจา	ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์

ของบริษัท	บุคคลเหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ	(Confidentiality	Agreement)	จนกว่า

จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน	ก.ล.ต.

11. กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย	 และ/หรือ	

กฎหมายแล้วแต่กรณี

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	

สิทธิหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

1. เคารพและยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์	 ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุฝ่าย	

2.	 ให้ความเสมอภาค	และเท่าเทยีมกนั	โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้น่ึงผูใ้ด	และไม่ละเมดิสทิธขิองบคุคลอืน่ทัง้ทางวาจา

และการกระท�า	อนัเน่ืองจากความแตกต่างทางสถานภาพ	เช่น	สญัชาติ	 เพศ	อายุ	ศาสนา	ถิน่ก�าเนิด	ภาษา	

วฒันธรรม	การศึกษา	ลกัษณะทางกายภาพ	ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม	ความคดิเหน็	และความเช่ือ	ฯลฯ	

3.	 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบ

ธรรมตามรัฐธรรมนูญ	และตามกฎหมาย			ให้ความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย	สทิธิหน้าที	่ความรับผดิชอบ 

ของตนเอง	 รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น	 และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 

เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ

4. รักษาข้อมลูส่วนบคุคลของผูม้ส่ีวนได้เสยี	ไม่กระท�าการละเมดิข้อมลูความเป็นส่วนตวั	หรือแสวงหาผลประโยชน์

โดยมชิอบจากข้อมลู	การเกบ็ข้อมลู	การเปิดเผยหรือการน�าข้อมลูไปใช้ต้องได้รับการยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู	

เว้นแต่เป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย	ข้อบังคับ	หรือระเบียบบริษัท

5.	 มีกระบวนการติดตามก�ากับดูแล	การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน	มิให้กระท�าการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
	 บริษทัมีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกับทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ	โดยมแีนวปฏิบตั	ิดงันี้

1. ผลงานและลขิสทิธ์ิทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษทั	หรืองานทีใ่ช้ส�าหรับบริษทั	

ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท	ต้องส่งมอบให้กับบริษัท	ไม่ว่าข้อมูล	ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บ

ไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ

2.	 ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า	 สิทธิบัตร	 ลิขสิทธ์ิ	 และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 เพื่อรักษา 

ผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
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3.	 ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม	 “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง

ปลอดภัย”	 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	2550	 ซึ่งควบคุม

ดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	 อาทิเช่น	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการ

ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 หากบริษัทตรวจพบการกระท�าที่ 

ไม่ถูกต้อง	ถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยบริษัท

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

เคร่ืองหมายการค้า	 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร	 กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ	 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 

และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	

5.	 การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก	 ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัท	 จะต้อง 

ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า	จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 บริษทัด�าเนินธุรกจิโดยยดึหลกัการการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีมกีารบริหารจัดการอย่างมจีริยธรรม	จรรยาบรรณ	และ

อยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย	และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน	ในอนัทีจ่ะส่งผลกระทบ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคงของประเทศ	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต	 เพื่อให้การ

ด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	

สร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม	ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ	ดังนี้

	 ในปี	2557	 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปช่ัน	ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ร่วมกับหอการค้าไทย	หอการค้านานาชาต	ิ

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย	และสมาคมธนาคารไทย	และก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน	(Collective	

Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)		และสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ใช้เป็นแนวปฏิบัติ	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้	

1. สร้างวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน	สร้างจิตส�านึก	ค่านยิม	ทศันคติและจดัฝึกอบรม

ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต	 เคารพ

ต่อกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆของบริษัท	และมีคุณธรรม

2.	 พฒันาระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงทีเ่พยีงพอ	เหมาะสม	และมีประสทิธิภาพ	มีกระบวนการ

ในการตรวจสอบ	การประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุริตและคอร์รัปชัน่	ก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล	เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น

3.	 มิให้เรียกรับ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 จากบุคคลอื่น	 ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทาง 

มิชอบ	หรือละเว้นการปฏิบัติ	หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	ในทางที่ท�าให้บริษัทเสียผลประโยชน์	เว้นแต่ใน

โอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน	และอยู่ในราคาที่เหมาะสม		และไม่อาศัย

ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

4. มิให้กระท�าหรือสนับสนุนการเสนอหรือให้	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดๆ	แก่บุคคลภายนอก	 เพื่อจูงใจให้ 

ผู้นั้นกระท�าหรือละเว้นการกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ	เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

5.	 จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั	โดยมนีโยบายในการคุม้ครอง

ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส	และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ	 รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ

และก�าหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการ 

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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	 และทางบริษัทได้ส่งกรรมการ	คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	เข้าร่วมอบรม	หลักสูตร	Anti	-	Corruption	for	Executive	

Program	(ACEP)	และหลักสูตร	Anti	-	Corruption	:	The	Practice	Guide	(ACPG)	เพื่อศึกษาและถ่ายทอดความรู้	และ

วางแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
	 ปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	และส�านักงาน

ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	ในวันที่	11	เมษายน	2557	และ	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่	1/2557	 ในวันที่	12	 กันยายน	2557	 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงาน 

กลต.	 รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสาร

ประกอบ	(ดังที่ปรากฎอยู่ในนโยบาย)	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน	โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน	โดยมีกรรมการ

บริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม	และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม	

2.	 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง	ก่อนลง 

คะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ	 	 และนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง	 โดยในวาระปกติ	 ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน

3.	 บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน	ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. บริษทัด�าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และส�านักงานก.ล.ต.	ตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนด	รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.mono.co.th	โดยมีการเปิดเผย

ข้อมลูนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ริหาร	ในหมวด	“การก�ากบัดแูลกจิการ”	

และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลทางการเงิน	ในหมวด	“นักลงทุนสัมพันธ์”	และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น

รายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง	Email	:	ir@mono.co.th

5.	 นโยบายเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน	สามารถดรูายละเอยีดได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	

56-1)	ข้อ	9.5	การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน	และทางบริษทัส่งจดหมายแจ้งเตอืนไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหาร	

เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย์

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี 4,280,000

ค่าบริการอื่น 			70,000

รวม 4,350,000
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ในปี	2557	ที่ผ่านมา	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ได้มอบรางวัล	“Investors’	Choice	Award”	ประจ�าปี	2557		 

ในโอกาสที่บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ที่เข้าตลาดปีแรก	และท�าได้	100	คะแนนเต็ม	 

ซึง่โดยหลกัเกณฑ์เป็นการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้	ก่อนวนัประชุม	วนัประชุม	และภายหลงัวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ในแง่การด�าเนินธุรกิจ	 กลุ่มบริษัทมี

หน่วยงานบริการลูกค้า	Customer	Service	ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท	

รับข้อร้องเรียน	และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า		ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

เปิดช่องทางในการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน	 “CG	Hotline”	 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ม ี

ข้อพิพาทใดๆกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน	 อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ 

เท่าเทียมกัน	ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน	กลต.	ก�าหนด	เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	และ

มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัท	 มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 โดย

เลขานุการบริษัท	 เป็นผู ้จัดท�าสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป	 ซึ่งรวมถึง	 

การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส	และบุตร	ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

	 ทั้งน้ีระหว่างปี	2557	 มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ัง

ที่	 1/2557	 เมื่อวันศุกร์ที่	 12	 กันยายน	2557	 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 จาก	140,000,000	

บาท	 เป็น	 462,000,000	 บาท	 โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน	 3,220,000,000	 หุ ้น	 มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ	0.10	บาท	เพื่อรองรับ

•	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ	1,680,000,000	หุ้น	 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	 ในอัตรา	5	หุ้น

เดิม	ต่อ	6	หุ้นปันผล	เศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ	0.120	บาท	 

ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรหุ้นปันผลจริงรวม		1,679,999,975	หุ้น	และด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น	462,000,000	บาทและทุนช�าระแล้วเป็น	307,999,997.50	บาท	ในวันที่	24	กันยายน	2557

•	 จัดสรรหุ้นจ�านวนไม่เกิน	1,540,000,000	หุ้น	รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษทัฯ	คร้ังที	่1	โดยมมีตอินุมตักิารออกใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทัฯ	คร้ังที	่1	(MONO–W1) 

จ�านวนไม่เกิน		1,540,000,000	หน่วย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		ตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือ		Rights	

Offering		โดยไม่คิดมูลค่า		ในอัตรา	14	หุ้นสามัญเดิม	ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 

15	หน่วย	ทั้งนี้	หากมีเศษของใบส�าคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนให้ปัดขึ้นเป็น	1	หน่วย

	 ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล	และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	(วัน	Record	Date)		

ในวันที่	21	 สิงหาคม	2557	 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา	225	 แห่ง	 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่		22	สิงหาคม	2557

	 ท�าให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์	ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง	วันที่		31	ธันวาคม	2557	และวันที่	31	ธันวาคม	2556	 

กรรมการและผู้บริหารมีจ�านวนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิเพิ่มข้ึนมากเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน	 นอกเหนือจากการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ระหว่างปี	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ชื่อ – สกุล

จ�านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.* การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น

ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม / (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(%)

กรรมการ

1.	นายพิชญ์	โพธารามิก 2,217,484,780 1,006,124,900 1,211,359,880 72.00

2.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา 72,000,000 32,500,000 39,500,000 2.34

3.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร 22,900,000 10,000,000 12,900,000 0.74

4.	นายซัง	โด	ลี 19,200,000** 8,500,000 10,700,000 0.62

5.	นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ 12,185,000 5,425,000 6,760,000 0.40

6.	นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์ 7,900,000 4,000,000 3,900,000 0.26

7.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต - - - -

8.	นายปรีชา	ลีละศิธร - - - -

9.	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล - - - -

ผู้บริหาร

1.	นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ 6,600,000 3,000,000 3,600,000 0.21

2.	นายธวัตวงศ์	ศิลมานนท์ 1,100,220 100 1,100,120 0.04

3.	นายจิรประวัติ	บุณยะเสน 6,600,000 3,000,000 3,600,000 0.21

4.	น.ส.ปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์ 2,200,000 1,000,000 1,200,000 0.07

5.	น.ส.เบญจวรรณ	รักวงษ์ 4,400,000 2,000,000 2,400,000 0.14

6.	นายธีรศักดิ์	ธาราวร 1,100,000 500,000 600,000 0.04

7.	น.ส.ปวีณา	พูนพัฒนสุข 1,100,000 500,000 600,000 0.04

*			จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว	ของบริษัท	ณ	31	ธันวำคม	2556	1,400,000,000	หุ้น	และ	ณ	31	ธันวำคม	2557	3,079,999,975	หุ้น	และในปี	2556	-	2557			
				ยังไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ของกรรมกำรและผู้บริหำรทั้ง	16	ท่ำน

**	จ�ำนวนหุ้นของคุณซัง	โด	ลี	รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน	ไทยเอ็นวีดีอำร์	500,000	หุ้น
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

ชื่อ – สกุล

จ�านวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.* การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น

ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม / (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2557 

(%)

กรรมการ

1.	นายพิชญ์	โพธารามิก 1,022,694,165 - 1,022,694,165 68.19

2.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา 24,821,115 - 24,821,115 1.65

3.	นายนวมินทร์	ประสพเนตร 5,357,143 - 5,357,143 0.36

4.	นายซัง	โด	ลี 5,000,044 - 5,000,044 0.33

5.	นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์ 3,312,500 - 3,312,500 0.22

6.	นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์ 3,142,916 - 3,142,916 0.21

7.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต - - - -

8.	นายปรีชา	ลีละศิธร - - - -

9.	นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล - - - -

ผู้บริหาร

1.	นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์ 3,214,286 - 3,214,286 0.21

2.	นายธวัตวงศ์	ศิลมานนท์ 123 - 123 0.00001

3.	นายจิรประวัติ	บุณยะเสน 3,214,286 - 3,214,286 0.21

4.	น.ส.ปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์ 771,430 - 771,430 0.05

5.	น.ส.เบญจวรรณ	รักวงษ์ 1,642,858 - 1,642,858 0.11

6.	นายธีรศักดิ์	ธาราวร 267,916 - 267,916 0.02

7.	น.ส.ปวีณา	พูนพัฒนสุข 267,858 - 267,858 0.02

*	 ในปี	 2556-2557	 ยังไม ่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู ่สมรสและบุตรที่ ยังไม ่บรรลุนิติภำวะ	 ของกรรมกำรและผู ้บริหำรท้ัง	 16	 ท ่ำน		
บริษัทออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	MONO-W1	 ในวันที่	 17	ตุลำคม	2557	จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	 (ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ)	ณ	31	 ธันวำคม	2557		
รวม	1,499,881,444	หน่วย
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการอสิระ	3	ท่าน	จากกรรมการทัง้หมด	9	ท่าน	กรรมการอสิระ 

ทั้ง	3	 ท่าน	 ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 โดยมีคุณสมบัติตามตามข้อก�าหนด 

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

2.	 คณะกรรมการบริษทัแยกอ�านาจหน้าทีแ่ละบทบาทของประธานกรรมการกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไว้อย่าง

ชัดเจน	ไม่ได้เป็นบคุคลเดยีวกนั		ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกต	ิแต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�า

ในการด�าเนนิธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอย่างสม�า่เสมอ		ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.	 บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั	คณะกรรมการบริหาร	และผูบ้ริหาร	

ไว้อย่างชัดเจน	 มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

4. บริษทัมข้ีอปฏิบติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานเพือ่เป็นหลกัในการด�าเนินธุรกิจ	

และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่	โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.	 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	4	 คร้ังต่อปี	 เพื่อพิจารณาวาระประจ�าของแต่ละ

ไตรมาส	และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ	1	ครั้ง	เพื่ออนุมัติงบประมาณการ

ด�าเนินงาน	รับทราบผลการด�าเนินงานและการบริหารงาน	รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าที่ให้กับ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ	เพือ่พจิารณาวาระตามอ�านาจหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ	กลัน่กรองข้อมลู	ตดิตามการ

ด�าเนินงาน	เพื่อให้การบริหารงาน	และการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

6. บริษัทมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทั	การประเมนิตนเองของกรรมการ		การประเมนิ

คณะกรรมการชุดย่อย	และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปีละ	1	ครั้ง	ตามแบบประเมินที่ปรับปรุง

จากศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น	เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป

	 ทัง้น้ี	ในส่วนของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	ทางคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ได้มกีารก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน

ปีในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ	และการจ�ากดัจ�านวนบริษทัจดทะเบยีนในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย	

เน่ืองมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ	 และได้อุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการ	ในการก�ากับดแูลการบริหารงาน	และผลการด�าเนินงานเป็นอย่างด	ีและแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มกีารจดัต้ังคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	(CG	Committee)	แยกออกมาอย่างชัดเจน	แต่มีหน่วยงานภายใน	คือฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ	

ซึ่งดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ก�ากับดูแลกิจการ	 หลักธรรมาภิบาล	 จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ฯลฯ	 และรายงานการปฏิบัติงานด้านก�ากับดูแลกิจการกับ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่

เกิดขึ้นในปี 2557

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลและนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์  

ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) (“JAS”)

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้น 
ในบริษัท ร้อยละ 72.00 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.84 

• บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ�ากัด 
(มหาชน) (“TTTBB”)

• TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�าหรับให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

• TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์  
โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน TTTBB และบริษัท 

• TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อคิวเมนท์ จ�ากัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็น
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

• บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต จ�ากัด 
(“TTTI”)

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

• T T T I  กั บบ ริ ษั ท  มี ก ร รมก า ร ร่ วมกั น  คื อ  น ายพิ ชญ์  โ พ ธ า ร ามิ ก  
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน TTTI และบริษัท 

• TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 
โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

• บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค 
จ�ากัด (“JASTEL”)

• JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

• JASTEL กับบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ 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 

• บริษัท อคิวเมนท์ จ�ากัด 
(“ACU”)

• ACU ประกอบธุรกิจให้บริการการสื่อสารไร้สาย (Wireless 
CommunicationServices) 

• ACU และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์  
โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน ACU และบริษัท 

• ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

• บริษัท พรีเมียม แอสเซท 
จ�ากัด (“PA”)

• PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารส�านักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์  โพธารามิก  
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน PA และบริษัท 

• PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามล�าดับ โดย 
ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ100.00 

• บริษัท จัสมิน 

อินเตอร์เน็ต จ�ากัด 

(“JINET”)

• JINETประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆเช่น การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายบุคคล(Individual)บริการอินเทอร์เน็ตส�าหรับลูกค้าองค์กร 
(Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

• JINET กับบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์  โพธารามิก  
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน JINET และบริษัท 

• JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.31

• บริษัท เอเซียส รีเยนแนล 

เซอร์วิส จ�ากัด (“ACES”)

• ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลีก/ 
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

• ACES กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก  
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน ACES และบริษัท 

• ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand)  
ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือหุ้นโดย  
JAS ร้อยละ 39.82

2. บริษัท โตโยต้า พีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด 
(“TOYOTA PS”)

• TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า

• TOYOTA PS และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายโสรัชย์ อัศวะประภา  
โดยนายโสรัชย์ อัศวะประภา เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน TOYOTA PS 
และบริษัท รวมทั้งนายโสรัชย์ อัศวะประภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS 
โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 

3. บริษัท กรีนสตาร์  
เอ็นไวรอนเม้นท์ จำากัด 
(“GS”)

• GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้วและแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่าน 
กรรมวิธีเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

• GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร 
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้งนายนวมินทร์  
ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96 

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ 
จำากัด (“MS”)

• MS ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง ผ่านจอ Shaker Screen  
ย่านสยามสแควร์

• MS และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเป็นกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในMSรวมทั้งถือหุ้นใน MS ร้อยละ 10.00 
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บริษทัและบริษทัย่อยมรีายการระหว่างกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกต ิและมเีง่ือนไขทางการค้าทีเ่ป็นธรรม  

ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที  
บรอดแบนด์ 
จำากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและให้

บริการ

บริษัทให้บริการส่งข้อความ
สั้นให้แก่ลูกค้าของ TTTBB 
(Corporate SMS)  
ตามจ�านวนและหมายเลขที่
ให้บริการ

10.55 การให้บ ริการส่ ง ข้อความสั้ นดั งกล่ าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้ 
บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น โดยที่บริษัท
มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ
ความช�านาญในการให้บริการ ตลอดจนมี 
การคิดราคาเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจาก
ลกูคา้รายอืน่ ดงัน้ันจงึเหน็วา่การท�ารายการม ี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Mono Travel จ่ายค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTBB 
เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการ
ส�ารองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลข
หมายโทรศัพท์พื้ นฐานให้
บริการก�าหนดอัตราค่าบริการ
เป็นรายเดือนตามที่ตกลงกัน 

0.15 การที่  Mono Travel ใช้บริการระบบ
โทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการ
ธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น 
อัตราตลาด จึ ง เห็นว่ าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต 
จำากัด

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• บ ริ ษั ท , M o n o  G e n , 
M o n o  P r o d u c t i o n  
และMonoBroadcastให้
บ ริ ก า ร สื่ อ โ ฆ ษณ า บน
เว็บไซต์นิตยสาร เคเบิลทีวี
และทีวีดิจิตอลแก่ TTTI 

• Mono Film ให้บริการ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI 

31.05

1.33

การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการ
ใช้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท Mono Gen , Mono 
Production , Mono Broadcast และ 
Mono Film เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมท
บริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่น
เดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป  
ดังนั้นจึ ง เห็น ว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต 
จำากัด (ต่อ)

• Mono T rave l  จั ดท� า
รายการส่งเสริมการขาย
ร่วมกับ TTTI โดยให้ส่วนลด
ค่าที่พักกับลูกค้า 3BB โดย 
TTTI จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนลดค่าที่พักตามจริง

0.02 การให้บริการจองห้องพักเป็นรายการธุรกิจ
ปกติเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
องค์กรรายอื่น และอัตราค่าบริการเป็น
อัตราตลาด จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัท,Mono Info, Mono 
P r o d u c t i o n , M o n o 
Broadcast จ่ายค่าเช่า
พื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
(Co-Location) 

9.71 การเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความ
พ ร้อมด้ านระบบ และอุ ปกร ณ์ต่ า งๆ 
(Infrastructure) ให้บริการเช่ือมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการ 
ให้เช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่
มีลักษณะเฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคา 
ค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังน้ันจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

• บริษัท, Mono Gen, Mono 
Production, Mono Info, 
Mono Sport, Mono film 
และMono Broadcast โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวโยงกัน 
ให้แก่ TTTI ดังนี้

1. ค่าใช้สญัญาอนิเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงเพื่อใช้ใน

ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อ

อินเทอร์เน็ต และธุรกิจ

บริการเสริมบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ 

2. ค่าใช้สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพื่อใช้ในส�านักงาน 

19.81 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI 
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) รวมทั้งมีส�านักงานตั้งอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน ท�าให้มีความสะดวก
ในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง ประกอบกับอัตราค่าบริการ
เทียบเคียงได้กับราคาบริการของผู้ประกอบ
การรายอื่น ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัท ทริปเปิลที  
อินเทอร์เน็ต 
จำากัด (ต่อ)

• บริษัท และ Mono Gen 
จ่ายค่าบ ริการโทรศัพท์  
พื้นฐานให้แก่ TTTI เ พ่ือ 
ด� า เ นิน ธุรกิจ โดยบริษัท 
ใ ช้ เ ล ข ห ม า ย เ พื่ อ ง า น  
Call center และ Mono 
Gen ใช้บริการเลขหมาย
เพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานส�านักงาน 

1.04 การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว  
เ ป็ น ร า ย ก า ร ธุ ร กิ จ ป ก ติ  แ ล ะ อั ต ร า 
ค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้
กับการใช้บริการของผู้ประกอบการภายนอก 
อื่นๆ จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

3. บริษัท จัสเทล 
เน็ทเวิร์ค จำากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ ายค่ าใ ช้บ ริการ
โครง ข่ายโทรคมนาคม 
ให้แก่ JASTEL เพื่อเช่ือม
โครงข่ายจากอาคารจัสมิน 
ถึง DTAC (รังสิต) 

• บริษัท และ Mono Info 
จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) 
ให้แก่ JASTEL 

1.50

0.74

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดัง
กล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL 
เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใย
แก้ว (Fiber Optic) ที่มีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ายต่างๆ โดย
ราคาค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการ 
ที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่น 
ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังน้ันจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

ค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ 
และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และ 
มีบริการให้เช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่บริษัท 
โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังน้ัน 
จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ 
สมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัท อคิวเมนท์ 
จำากัด

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ส่ ว น แ บ่ ง 
ค่าบริการซ้ือขายช่ัวโมง
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว
สูง “Spider Hotspot” ผ่าน
โทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้า 
ACU โดยเป็นการแบ่งรายได้
ค่าบริการด้วยอัตราส่วนแบ่ง
ตามสัญญาท่ีตกลงกัน 

0.16 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ  
โดยเป็นส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัทควรได้รับ
ตามอัตราท่ีก�าหนดในสัญญาท่ีตกลงกัน  
ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความเหมาะสม

5. บริษัท พรีเมียม 
แอสเซท จำากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บ ริ ษั ท ,  Mono  Gen , 
Mono Travel, Mono Info, 
Mono Ent, Mono Film, 
Mono Production, Mono 
Broadcast และ Mono 
Sport จา่ยคา่ใช้จา่ยอาคาร 
เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษา
ความปลอดภัย, ค่าบริการ
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่าย
ตามสัญญา 

15.60 การให้บ ริการของกลุ่ มบ ริ ษัทดั งกล่ าว 
เป็นรายการปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA 
เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล 
ทาว เวอ ร์  และ เ รียก เก็บค่ าบ ริการดั ง
กล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่า
รายอื่น ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการมี 
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

6. บริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เน็ต 
จำากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet 
Corporate leased line ให้
แก่ JINET 

0.19 ค่าบริการ Internet Corporate leased line 
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET 
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตลาด ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. บริษัท  
โตโยต้า พีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จำากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัท, Mono Gen, Mono 
Ent, Mono Production 
และ Mono Broadcast 
จา่ยคา่ซอ่มแซมบ�ารุงรักษา  
ตรวจ เช็คสภาพเคร่ืองยนต์
ของยานพาหนะที่ ใ ช้ ใน
การด�าเนินงานของบริษัท, 
Mono Gen, Mono Ent 
และ Mono Broadcast 

• บริษัทซื้อรถยนต์โตโยต้า
เพื่อเป็นรางวัล เพื่อเป็น
รางวัลส�าหรับท�ากิจกรรม
ของบริษัท

0.26

0.51

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ  
และมีอัตราค่าบริการเท่ากับ ราคาตลาด ดัง
น้ันจึงเห็นว่า การท�ารายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท และราคา
ซื้อรถยนต์เป็นราคาตลาด ดังน้ันจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

8. กลุ่มบริษัท JAS 
ได้แก่ TTTBB, TTTI, 
JINET, JASTEL, 
ACU และ PA

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• กลุ่มบริษัท JAS ให้เงิน
สนับสนุน (Sponsor) ใน
การจดังานกจิกรรมทางการ
ตลาด ให้แก่ Mono Gen, 
Mono Ent และ Mono 
T rave l ตามที่ตกลงใน
สัญญา 

1.42 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรม 
ของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับ
การให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังน้ันจึง 
เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

9. บริษัท กรีนสตาร์ 
เอ็นไวรอนเม้นท์ 
จำากัด

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• Mono Gen มี ร ายได้  
จากการจ�าหน่ายหนังสือ
เก่ าในลักษณะการขาย
เป็นเศษกระดาษเพื่อน�าไป
ท�าลาย โดยราคาขายสูง
กว่าราคาที่ Mono Gen 
จ�าหน่ายให้แก่คู่ค้ารายอื่น
และไม่ต่�ากว่าราคาตลาด

0.87 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. บริษัท มีเดีย 
เชคเกอร์ จำากัด

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• บริษัทให้บริการสื่อโฆษณา
เว็บ Mthai.com และเว็บ 
Yenta4.com

0.11 การให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการ
โปรโมทบริการของ MSHAKER โดยมีการ
คิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป ดังน้ันจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

11. บริษัท เอเซียส 
รีเยนแนล 
เซอร์วิส จำากัด

รายได้จากการขายและให้

บริการ

• Mono Broadcast จ่ายค่า
บริการไฟฟ้าส�ารอง ส�าหรับ
ห้องสตูดิ โอที่ ใ ช้ถ่ ายท�า
รายการต่างๆ 

0.12 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ 
และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด  
ดังนั้นจึ ง เห็น ว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จำานวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557

รับ/ใช้ไป

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท พรีเมียม 
แอสเซท จำากัด

เช่าพื้นที่ 

• บริษัท, Mono Info, Mono 
Production และ Mono 
Broadcast จา่ยคา่เช่าพืน้ที่
เพื่อเป็นที่ตั้งส�านักงานของ
กลุ่มบริษัท 

39.66 รายการดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคาร 
จสัมนิ อนิเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ บริการให้
เช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตาม
มาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังน้ันจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		โดยบริษัท

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

	 บริษทัว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก		ได้แก่	บริษทั	เอส.ซ.ี	การบญัชีและทีป่รึกษาทางธุรกจิ	(1995)	จ�ากดั	 

(“ผู้ตรวจสอบภายใน”)	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี	 2550	 เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัท	 และรายงานผลการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท	 โดยรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน	 

จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2558	โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

เข้าร่วมประชุม	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	 และกรรมการ

ตรวจสอบ	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 ประจ�าปี	2557	 

โดยการซักถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัททั้ง	5	ด้าน	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 ส่วนที่	1	การควบคุมภายในองค์กร
	 บริษัทมกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกจิ		จดัท�าแผนงานทีชั่ดเจน	มกีารจดัการโครงสร้างองค์กร	และก�าหนด

อ�านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม	บริษัทมีการวางแผนและให้ความส�าคัญกับบุคลากรในทุกด้าน	มีการจัดท�านโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม	 เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ด	ี

และเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ส่วนที่	2	การประเมินความเสี่ยง
	 บริษัทมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม	 

โดยท�าหน้าที่	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	ทั้งปัจจัยภายในและ

ภายนอก	วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
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	 ส่วนที่	3	การควบคุมการปฎิบัติงาน
	 บริษทัมนีโยบายและข้ันตอนการควบคุมการปฏิบติังาน	ข้ันตอนการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ	และตดิตาม

ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้	 รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินส�าหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

	 ส่วนที่	4	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง	 เหมาะสม	 อย่างเพียงพอ	 และน�ามาใช้ได้ 

ทันต่อเวลา	โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน	และภายนอกบริษัท

	 ส่วนที่	5	ระบบการติดตาม
	 บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา	 

รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท 

เป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 ส�านกัตรวจสอบภายใน		โดยมนีางสาวสวนศรี	สวนกลู	เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		 

ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ	 และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 

ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษทัแล้ว	 

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	อันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า	บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม	 

มีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว	อย่างเพียงพอและเหมาะสม	

	 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร	ให้ความส�าคญักบัการควบคมุภายใน	และการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง	 

เพือ่ให้บริษทัมีการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกจิ	มกีารบรหิารความเสีย่ง 

ในระดบัทีย่อมรับได้	รวมถึงการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิของบริษทัอย่างถูกต้อง 

และเป็นที่น่าเชื่อถือ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษัท	โมโน	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และงบการเงนิรวม

ของบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		รวมถึง	สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี	

งบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชีทีเ่หมาะสม	ซึง่ถือปฏิบตัิ

อย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล	รวมทั้งให้มีการเปิดเผย

ข้อมลูทีส่�าคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพยีงพอ	ทัง้น้ี	งบการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	

	 คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้บริษัทมกีารก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีระบบบริหารความเสีย่ง	และระบบการควบคมุภายใน	 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง	 และครบถ้วน	 และเพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของบริษัท	มีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	และน่าเชื่อถือ		

	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จ�านวน	3	 ท่าน	 

เป็นผู้ท�าหน้าที่	 สอบทานนโยบายการบัญชี	 และคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 

การตรวจสอบภายใน	ระบบการบริหารความเสีย่ง	ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนั	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ได้แสดงความเหน็เกีย่วกับเร่ืองดงักล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 งบการเงินของบริษัท	และงบการเงินรวมของบริษัท	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ได้รับ

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ในการตรวจสอบนั้น	ทางคณะกรรมการบริษัท 

ได้สนับสนุนข้อมลูและเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี	

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	 

สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 

และบริษัทย่อย	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน  

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ด้านการเงินและการบริหารองค์กร โดยมี นางพรรณี  

วรวุฒจิงสถติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลลีะศิธรและนายเกรียงศักดิ ์เธียรนุกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

และนางสาวสวนศรี สวนกลู หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2557  

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จ�านวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการ 

ชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น 

ในปี 2557 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต    5/5

2. นายปรีชา  ลีละศิธร         5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 5/5

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2557 ของบริษทั และงบการเงนิรวมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษทัเพือ่อนุมตั ิ โดยได้สอบถามและรับฟังความคดิเหน็จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัช ี ในเร่ืองความถกูต้อง ครบถ้วน  

เช่ือถอืได้ของงบการเงิน รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลา ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน นอกจากน้ีมีการประชุมพจิารณาผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอสิระ  

รับฟังค�าช้ีแจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�าช้ีแจงของผูท่ี้รับผดิชอบ

2. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ 

ดงักล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซ่ึงผูส้อบบญัชีมคีวามเหน็ว่ารายการค้าและรายการระหว่างกนักับบริษทัทีเ่กีย่วข้องน้ันได้

เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชี  

รวมทั้ง มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการ 

ด�าเนินธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถงึการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและ

หวัหน้างานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพือ่ให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล
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ตามวตัถปุระสงค์ของการด�าเนินงาน โดยให้ค�านึงถงึการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ให้มกีารใช้ทรัพยากรทีคุ่ม้ค่าและ

ประหยดั ให้มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิทีเ่หมาะสม ให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิทีเ่ช่ือถอืได้ และให้มกีารปฏิบตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้มกีารประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกับผูส้อบบญัชีว่า 

ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ไม่พบประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่

เป็นสาระส�าคญั  

4. สอบทานให้บริษทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั และ 

บริษทัย่อย รวมทัง้ระเบยีบข้อก�าหนดของบริษทั ทัง้น้ีจากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี คณะ

กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง

5. สอบทานให้มกีารก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ

ทีด่ทีีบ่ริษทัได้จดัท�าข้ึนตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มกีารจดัท�าจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและพนักงาน รวมถงึการปฏิบติัทีด่ต่ีอลกูค้า คูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม นอกจากน้ี  

ยังได้มีการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยด้วย

6. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน เกีย่วกบัการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผล

การตรวจสอบภายในรายไตรมาส และได้มีการให้ข้อแนะน�าและตดิตามการด�าเนินการ แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ 

ในประเดน็ทีม่นียัส�าคญั เพือ่ก่อให้เกดิการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี มกีารป้องกนัทจุริต ไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ัน มีการ

ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม สอบทานและพจิารณาอนุมติัให้ปรับปรุงกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกบัองค์กร นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณางบประมาณประจ�าปีใน 

การจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมนิความเป็นอสิระในการปฏิบติังาน ความเพยีงพอเหมาะสมของบคุลากร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั

7. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึง่มคีวามเป็นอสิระ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพือ่เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชุมผู้ถือหุน้สามญัประจ�าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนมุตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และระดบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยให้ความเหน็ชอบในการแต่งต้ัง นาย

ศภุชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่3930 หรือนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่3844  

หรือนางสาววราพร ประภาศริิกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่4579 แห่งบริษทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2558 โดยมค่ีาตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทั จ�านวนเงนิไม่เกิน 1,160,000.- บาท 

(หน่ึงล้านหนึง่แสนหกหมืน่บาทถ้วน)  และรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อยประจ�าปี 2558  

ทัง้สิน้เป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ 6,290,300 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมืน่สามร้อยบาทถ้วน)               

คณะกรรมการตรวจสอบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้ให ้

ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ให้มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิ ให้มกีารค�านึงถงึ 

ความเสีย่งในการปฏบิติังานให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ ระบบบญัชีและรายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้อง เช่ือถอืได้ รวมทัง้ 

ให้มกีารปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิของบริษัทอย่างสม�า่เสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำน
งบกำรเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญำตเลขที่
บริษัทผู้สอบบัญชี

2555 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด

2556 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

2557 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

 
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปี 2555 - 2557 ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีข้างต้น   

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงินสำาหรับ

ปี 2555 - 2557 ของบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีอืน่ในสำานักงานเดยีวกันกับผูส้อบบญัชี

ข้างต้น ส่วนงบการเงินปี 2555 - 2557 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

 งบการเงินสำาหรับปี 2555 - 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมี 

ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น  

และกระแสเงินสด สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561/ ปี 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82.91 11.25 875.48 25.85 598.07 10.48 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับ

สถาบันการเงิน      -  -  1,401.50 41.38 400.07 7.01 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 388.61 52.72 416.09 12.29 577.61 10.12 

สินค้าคงเหลือ 5.79 0.79 6.68 0.20 7.74 0.14 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 10.28 1.39 24.02 0.71 54.32 0.95 

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนด 6.99 0.95 17.40 0.51 21.45 0.38 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 494.58 67.10 2,741.17 80.94 1,659.26 29.08 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน 0.29 0.04 0.29 0.01 0.14 0.00  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 124.20 16.85 220.33 6.51 503.82 8.83 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 95.16 12.91 322.60 9.53 1,222.23 21.42 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่      -  -  39.00 1.16 2,147.88 37.66 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     -  -  21.77 0.64 142.40 2.50 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22.87 3.10 41.06 1.21 29.12 0.51 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  242.52 32.90   645.05 19.06 4,045.59 70.92 

รวมสินทรัพย์  737.10 100.00 3,386.22 100.00 5,704.85 100.00 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561/ ปี 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 202.47 27.46 206.99 6.11 367.10 6.43 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปี

         

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ค้างจ่าย     -  -      -  -   301.00 5.28 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน   17.22 2.34   16.83 0.50   13.07 0.23 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย    4.83 0.66    0.32 0.01   17.40 0.31 

ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนด   16.04 2.18   22.77 0.67   28.49 0.50 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    4.84 0.66    2.00 0.06    6.52 0.11 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 245.40 33.30 248.91 7.35 733.58 12.86

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     -  -       -  -    403.39 7.07 

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ 

จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

       

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ค้างจ่าย

   

 -  -  

     

-  -  

 

1,572.00 27.56 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน   16.55 2.25    14.65 0.43    5.70 0.10 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน

  

18.91 2.57 

  

23.99 0.71 

  

21.50 0.38 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     -  -     5.74 0.17    6.15 0.11 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35.46 4.82 44.38 1.31 2,008.74 35.22 

รวมหนี้สิน  280.86 38.12 293.29 8.66  2,742.32 48.08
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561/ ปี 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน   140.00    140.00    462.00  

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว   115.50 15.67   140.00 4.13   308.00 5.40 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - - -    0.30 0.01 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    3.10 0.42  2,698.95 79.72  2,698.95 47.30 

กำาไรสะสม       

  จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย  14.00 1.90    14.00 0.41    41.59 0.73 

  ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร   476.33 64.60   392.25 11.58    67.52 1.18 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (152.69) (20.71) (152.27) (4.50) (153.83) (2.70)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   456.24 61.88  3,092.93 91.34  2,962.53 51.92 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -  -      -  -       -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  456.24 61.88  3,092.93 91.34  2,962.53 51.92 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  737.10 100.00  3,386.22 100.00  5,704.85 100.00 

 

หมายเหต ุ: 1/งบการเงนิปี 2555 - 2556 มกีารจดัประเภทใหม่ตามงบการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 เพ่ือการเปรยีบเทียบและวิเคราะห์ฐานะ 
                  ทางการเงิน
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561/ ปี 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได ้       

รายได้จากการขายและให้บริการ   1,538.21 98.49  1,407.38 93.95 1,526.31 95.19 

รายได้อื่น  23.66 1.51    90.58 6.05   77.11 4.81 

รวมรายได้   1,561.87 100.00 1,497.96 100.00 1,603.42 100.00 

ค่ำใช้จ่ำย       

ต้นทุนขายและให้บริการ 568.55 36.40 581.81 38.84 1,025.41 63.95 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ   87.63 5.61 101.04 6.75   181.55 11.32 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 232.26 14.87 272.35 18.18 406.61 25.36 

รวมค่าใช้จ่าย    888.44 56.88 955.20 63.77 1,613.57 100.63 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 

ค่าใช้จ่ายเงินได้ 673.43 43.12 542.76 36.23 (10.15) (0.63) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3.71) (0.24) (2.56) (0.17) (15.42) (0.96)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 669.72 42.88 540.20 36.06 (25.57) (1.59) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (62.42) (4.00) (39.08) (2.61) 64.46 4.02

กำาไรสำาหรับปี    607.30 38.88 501.12 33.45    38.89 2.43 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศ (0.33)  

   

0.42 (1.57)  

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 

-

 

- 6.91

 

ผลกระทบภาษีเงินได้ -  - (1.33)  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (0.33)  0.42 4.01  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 606.97 501.54   42.90  
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561/ ปี 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  607.60 501.12   38.89 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

ควบคุม

(0.30)  -      -  

    607.30 501.12 38.89 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน    

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    0.26    0.18    0.01 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด    0.26    0.18    0.01

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

(ล้านหุ้น)

2,308.082/ 3/ 2,854.063/ 3,080.00 

หมายเหต ุ: 1/งบการเงนิปี 2555 - 2556 มกีารจดัประเภทใหม่ตามงบการเงนิปี 2557 เพ่ือการเปรยีบเทียบและวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน

    2/ปรบัมลูค่าท่ีตราไว้เป็นหุน้ละ 0.10 บาท ท้ังน้ีเพ่ือการเปรยีบเทยีบ เน่ืองจากเมือ่วันที ่9 มนีาคม 2555 บรษิทัได้เปลีย่นแปลง

     มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท

    3/ปรับจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ทั้งนี้เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 บริษัทได้จ่าย

     เงินปันผลเป็น หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นปันผล

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม

ปี 25551/ ปี 25561 ปี 2557
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 557.85 418.34 144.57

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (62.95) (1,738.42) (615.33)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (457.62) 2,112.23 194.91

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (0.33) 0.42 (1.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 36.95 792.57 (277.41)

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดปี 2555 - 2556 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี 2557 เพื่อการเปรียบเทียบ
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ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

2555 2556 2557

อัตรำส่วนสภำพคล่อง   

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 11.01 2.26

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.03 10.60 2.02

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 2.27 1.69 0.29

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 4.63 3.79 3.54

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 77.67 94.99 101.69

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 73.34 52.42 87.95

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 4.91 6.87 4.19

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 5.39 5.31 7.44

ระยะเวลาชำาระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 66.80 67.74 48.39

วงจรเงินสด (วัน) 15.78 34.12 57.49

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตรากำาไรข้ันต้น (%) 63.69 58.66 32.82

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 42.24 32.13 (5.72)

อัตราส่วนกำาไรอ่ืน (%) 1.52 6.05 4.81

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 85.85 92.52 (165.68)

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 38.88 33.45 2.43

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 168.80 28.24 1.28
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

2555 2556 2557

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 95.26 24.31 0.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 578.71 312.22 26.11

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.45 0.73 0.35

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.09 0.93

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 178.48 192.00 14.20

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 1.04 0.18 0.10

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 95.80 113.57 662.38  

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

1.  กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

 รำยได้

 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีจำานวน 1,603.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำานวน  

1,497.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รำยได้
งบกำรเงินรวม

2557 2556 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,526.31 1,407.38 118.93 8.45 

รายได้อื่น  77.11   90.58 (13.47) (14.87) 

รวมทั้งสิ้น   1,603.42   1,497.96 105.46 7.04 
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 รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีจำานวน 1,526.31 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปี 2556 มีจำานวน 1,407.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 รายได้จากการขายและบริการ 

แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ
งบกำรเงินรวม

2557 2556 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล 1,412.51 1,308.23 104.28 7.97

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 113.80 99.15 14.65 14.78

รวมทั้งสิ้น 1,526.31 1,407.38 118.93 8.45

 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจ 

สื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ และธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มีจำานวน 1,412.51 ล้านบาท  

เมือ่เทยีบกบัปี 2556 มจีำานวน 1,308.23 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 104.28 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.97 โดยรายได้ทีเ่พิม่ข้ึนส่วนใหญ่ 

เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เน่ืองจากบริษทัย่อยสามารถประมลูใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์

ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ช่อง MONO29) ซึ่งกำาลังได้รับ

ความนิยมจากผู้ชม ส่งผลให้ลูกค้าสนใจลงโฆษณากับทางช่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ ของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปี 2557 มีจำานวน 113.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำานวน 99.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.65 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.78 จากธุรกิจภาพยนตร์

 รายได้อืน่ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2557 มจีำานวน 77.11 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2556 มจีำานวน 90.58 ล้านบาท  

ลดลง 13.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.87 จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง 

 ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้

 ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ต้นทนุทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2557 มจีำานวน 1,564.53  ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำานวน 996.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 567.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.95

รำยกำร
งบกำรเงินรวม

2557 2556 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,025.41 581.81 443.60 76.24

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 181.55 101.04 80.51 79.68

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 406.61 272.35 134.26 49.30

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,613.57 955.20 658.37 68.92

ต้นทุนทางการเงิน 15.42 2.56 12.86 502.34

ภาษีเงินได้ (64.46) 39.08 (103.54) (264.94)

รวมทั้งสิ้น 1,564.53 996.84        567.69 56.95
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 การเพิ่มข้ึนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน เป็นผลจากการที่บริษัทย่อยสามารถประมูลใบอนุญาตให้ใช ้

คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัด

ปกติ ส่งผลให้บริษทัย่อยดงักล่าวต้องจดัหาบคุลากร สถานที ่เคร่ืองมอืและโครงข่าย เพือ่ใช้ในการออกอากาศรวมถงึต้นทนุ 

Licenses ค่า Content อีกทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ช่อง MONO29 เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

 ก�ำไรสุทธิ

 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิรวมในปี 2557 จำานวน 38.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำานวน 501.12 

ล้านบาท ลดลง 462.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.24 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทย่อยเริ่มทำาธุรกิจทีวีดิจิตอลทำาให้มีต้นทุน

ค่า License, ค่าให้บริการโครงข่าย, ค่า Content และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำาประชาสัมพันธ์

ช่องทีวีดิจิตอล แต่รายได้สื่อธุรกิจทีวีดิจิตอล เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 และเริ่มเติบโตในไตรมาสที่ 4

2.   กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน 5,704.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 

2,318.63 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,400.54 ล้านบาท และลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน  

1,081.91 ล้านบาท

 สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

 เงินลงทุนช่ัวคราวจำานวน 400.07 ล้านบาท ลดลง 1,001.43 ล้านบาท จากการนำาไปลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ รวมถึงจัดหา Content เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ 

ระดับชาติในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติที่บริษัทย่อยที่สามารถประมูลได้ จำานวน 2,147.88 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

2,108.88 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 1,222.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 899.63 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

503.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 283.49 ล้านบาท

 หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน 2,742.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 

2,449.03 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำานวน 484.67 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 

จำานวน 1,964.36 ล้านบาท

 หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ครบกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี จำานวน 301.00 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 301.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำานวน 367.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.11 ล้านบาท 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

 ต้นทนุการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสทุธิจากส่วนทีค่รบกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี จำานวน 1,572.00 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,572.00 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำานวน 403.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403.39 ล้านบาท
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 ส่วนของผู้ถอืหุน้

 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน 2,962.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556  

จำานวน 130.40 ล้านบาท การลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากบริษัทมกีำาไรสะสมจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2557 จำานวน  

38.89 ล้านบาท ในขณะทีมี่เงินปันผลจ่ายจำานวน 341.60 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำาไรสะสมลดลง 302.71 ล้านบาท และระหว่าง 

ปี 2557 บริษทัมทีนุเพิม่ข้ึนจากการจ่ายหุน้ปันผล 168.00 ล้านบาท 

 โครงสร้ำงเงินลงทนุ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม จำานวน 2,742.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 48.08 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  ส่วนของผูถ้อืหุน้จำานวน 2,962.53 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.92 ของ 

หน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.93 เท่า เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 0.84 เท่า

 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรข้ันต้นคิดเป็นร้อยละ 32.82 ลดลงจากปี 2556    

ร้อยละ 25.84 และมอีตัรากำาไรสทุธร้ิอยละ 2.43 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 31.02 สาเหตหุลกัทีท่ำาใหอ้ตัราสว่นในการ 

ทำากำาไรลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากปี 2557 บริษทัย่อยได้เร่ิมทำาธรุกจิทวีดีจิติอล ทำาให้มต้ีนทนุ ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ เช่นต้นทนุ

ค่า License, ค่าให้บริการโครงข่าย, ค่า Content และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการทำาประชาสมัพนัธ์

ช่องทีวีดิจิตอล จึงส่งผลให้อัตราส่วนในการทำากำาไรในด้านต่างๆ ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ปี 2557 อยูท่ีร้่อยละ 1.28 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 26.96 จากกำาไรทีล่ดลงจากเหตุผลข้างต้นด้วยเช่นกัน

 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สนิ
 สำาหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 26.11 ลดลงจากปีก่อน     

ร้อยละ 286.11 และอตัราหมนุของสนิทรัพย์ 0.35 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.38 เท่า เน่ืองจากปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมกีำาไร

ทีล่ดลง ในขณะทีมี่การซ้ือทรัพย์สนิ รองรับการขยายตัวของธุรกจิทวีดีจิิตอล 

 สภำพคล่องและควำมเพยีงพอของเงินทนุ
 สำาหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.26 เท่า ลดลงจากปีก่อน 8.75 เท่า อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมนุเร็วอยูท่ี ่2.02 เท่า ลดลงจากปีก่อน 8.58 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2556 เน่ืองจากมีการซือ้ทรัพย์สนิ

และ Content เพิม่ข้ึนเพือ่รองรับการขยายตัวของธรุกจิทวีีดจิิตอล

 ทางด้านอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทนุ สำาหรับปี 2557 อยู่ที ่0.93 เท่า เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 0.84 เท่า สาเหตุทีเ่พิม่ข้ึนเน่ืองจาก

ปี 2557 บริษทัมหีน้ีสนิจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่ห้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ทัง้น้ี 

ระดบัเงินลงทนุของบริษัทยงัอยูใ่นระดบัเพียงพอ 

 ภำระผกูพนัด้ำนหน้ีสนิ
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินข้ันตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน 

และสญัญาบริการ ดงัน้ี

  หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลำกำรช�ำระ จ�ำนวนเงิน

ภายใน 1 ปี 179

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 343

มากกว่า 5 ปี 477
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2557	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั	รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตุเร่ืองอืน่ๆ	 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน					 

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า 

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึง 

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ	 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึง	 การประเมิน 

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด	

ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิ 

โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร	 รวมทั้ง 

การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม		ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2557	 ผลการด�าเนินงาน 

และกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และ 

เฉพาะของบริษทั	โมโน	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน	การรายงานทางการเงิน

ศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2558
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งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  598,067,921  875,481,876  447,025,252  631,259,833 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน  400,070,000  1,401,501,274  400,000,000  1,401,501,274 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  577,613,242  416,091,428  585,355,837  506,212,407 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6  -  -  1,496,740,909  105,513,698 

สินค้าคงเหลือ 9  7,738,256  6,675,411  -  - 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  54,319,282  24,021,781  15,646,467  11,027,043 

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  21,450,139  17,397,073  4,744,192  7,568,183 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,659,258,840  2,741,168,843  2,949,512,657  2,663,082,438 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน  138,765  293,740  97,851  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  575,996,072  469,289,187 

ที่ดินและอุปกรณ์ 11  503,823,253  220,333,611  73,186,598  69,970,979 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12  1,222,229,790  322,601,536  22,327,634  19,992,978 

ต้นทุนการได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 13  2,147,878,810  39,000,000  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  142,404,514  21,767,666  1,361,041  1,604,078 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  29,119,886  41,055,663  6,694,143  16,524,995 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,045,595,018  645,052,216  679,663,339  577,382,217 

รวมสินทรัพย์  5,704,853,858  3,386,221,059  3,629,175,996  3,240,464,655 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  367,101,751  206,988,998  201,548,462  206,642,646 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน

หนึ่งปี

   ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 13  301,000,000  -  -  - 

   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 16  13,067,344  16,829,655  770,498  3,960,055 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  17,397,375  318,924  17,397,375  - 

ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  28,490,456  22,773,883  14,688,033  12,523,833 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,522,762  1,998,604  352,103  1,477,306 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  733,579,688  248,910,064  234,756,471  224,603,840 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15  403,390,000  -  -  - 

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่

ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 13  1,572,000,000  -  -  - 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 16  5,698,051  14,645,015  68,962  832,066 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17  21,504,374  23,992,585  10,426,825  13,796,387 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  6,146,995  5,738,642  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,008,739,420  44,376,242  10,495,787  14,628,453 

รวมหนี้สิน  2,742,319,108  293,286,306  245,252,258  239,232,293 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

 ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 4,620,000,000 หุ้น 

         (2556: หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น)  

 มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท  462,000,000  140,000,000  462,000,000  140,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 3,079,999,975 หุ้น 

  (2556: หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น)  

 มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท  307,999,998  140,000,000  307,999,998  140,000,000 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 19  302,958  -  302,958  - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  2,698,945,842  2,698,945,842  2,698,945,842  2,698,945,842 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20  41,591,817  14,000,000  41,591,817  14,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร  67,528,021  392,254,201  335,083,123  148,286,520 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (153,833,886)  (152,265,290)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,962,534,750  3,092,934,753  3,383,923,738  3,001,232,362 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,704,853,858  3,386,221,059  3,629,175,996  3,240,464,655 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

รายได้จากการขายและให้บริการ  1,526,312,845  1,407,385,912  1,278,394,590  1,284,847,697 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 10  -  -  331,187,580  348,786,920 

รายได้อื่น  77,113,889  90,578,512  139,007,472  123,565,315 

รวมร�ยได้  1,603,426,734  1,497,964,424  1,748,589,642  1,757,199,932 

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนขายและให้บริการ  1,025,408,782  581,810,151  869,281,386  895,049,444 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  181,552,514  101,044,956  50,091,432  70,492,475 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  406,612,571  272,348,945  220,920,769  181,895,234 

รวมค่�ใช้จ่�ย  1,613,573,867  955,204,052  1,140,293,587  1,147,437,153 

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

และภ�ษีเงินได้  (10,147,133)  542,760,372  608,296,055  609,762,779 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (15,421,811)  (2,565,404)  (149,962)  (1,603,906)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้  (25,568,944)  540,194,968  608,146,093  608,158,873 

ภาษีเงินได้ 22  64,456,262  (39,078,251)  (56,309,748)  (50,943,265)

กำ�ไรสำ�หรับปี  38,887,318  501,116,717  551,836,345  557,215,608 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (1,568,596)  424,500  -  - 

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัย  6,909,438  -  5,188,715  - 

ผลกระทบภาษีเงินได้  (1,332,222)  -  (1,037,743)  - 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี  4,008,620  424,500  4,150,972  - 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  42,895,938  501,541,217  555,987,317  557,215,608 

กำ�ไรต่อหุ้น 24

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.01  0.18  0.18  0.20 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.01  0.18  0.17  0.20 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (25,568,944)  540,194,968  608,146,093  608,158,873 

รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

    ค่าเสื่อมราคา  55,654,792  36,716,102  21,975,019  19,566,362 

    ค่าตัดจำาหน่าย  145,351,415  22,710,579  2,653,523  2,265,589 

    ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตัดจำาหน่าย  103,121,190  -  -  - 

    หนี้สงสัยจะสูญ  531,289  645,227  114,670  363,276 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

 (กลับรายการ)  (1,217,302)  2,551,481  -  - 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (331,187,580)  (348,786,920)

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่าย 

 อุปกรณ์  (86,276)  (255,687)  (1,890)  11,290 

ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มี

 ตัวตน  6,962,917  296,186  -  - 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (3,622)  7,168  (2,011,210)  (164,881)

สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน  5,841,382  3,225,086  2,062,025  1,208,262 

ดอกเบี้ยรับ  (26,607,126)  (37,087,182)  (54,883,229)  (38,650,565)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  15,421,811  2,565,404  149,962  1,603,906 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำาเนินงาน  279,401,526  571,569,332  247,017,383  245,575,192 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (171,619,223)  (14,203,232)  (54,295,582)  (18,215,862)

สินค้าคงเหลือ  154,457  (3,436,577)  -  - 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  (30,297,501)  (13,740,081)  (4,619,424)  (5,043,606)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  19,908,380  (48,367,850)  9,848,536  1,791,027 
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(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  90,496,249  (2,205,106)  (4,699,733)  (120,278,887)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,524,158  (2,842,128)  (1,125,203)  (376,496)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  192,568,046  486,774,358  192,125,977  103,451,368 

จ่ายภาษีเงินได้  (58,999,816)  (72,527,407)  (50,725,971)  (64,631,177)

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  11,001,208  4,092,196  11,001,208  - 

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  144,569,438  418,339,147  152,401,214  38,820,191 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  42,192,778  19,836,155  41,187,539  20,471,680 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น)  

ลดลง  1,001,431,274 

 

(1,401,501,274)  1,001,501,274 

 

(1,401,501,274)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  - (1,389,219,623)  (86,454,145)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  154,975  (5,368)  (97,851)  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (106,706,885)  (388,895,552)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  -  322,387,910  384,185,773 

ซื้อที่ดินและอุปกรณ์  (326,960,301)  (107,840,291)  (22,942,391)  (13,474,512)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  45,025  259,055  45,021  686,057 

ซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (993,192,193)  (249,168,048)  (4,988,179)  (9,537,822)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  (339,000,000)  -  -  - 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (615,328,442) (1,738,419,771)  (158,833,185) (1,494,519,795)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

จ่ายดอกเบี้ย  (15,421,811)  (2,565,404)  (149,962)  (3,662,267)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง  -  -  -  (73,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  403,390,000  -  -  - 

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  (19,354,557)  (20,597,890)  (3,952,661)  (9,308,977)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  -  2,720,345,842  -  2,720,345,842 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (173,699,987)  (584,955,550)  (173,699,987)  (584,955,550)

เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน  194,913,645  2,112,226,998  (177,802,610)  2,049,419,048 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (1,568,596)  424,500  -  - 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สุทธิ  (277,413,955)  792,570,874  (184,234,581)  593,719,444 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี  875,481,876  82,911,002  631,259,833  37,540,389 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี  598,067,921  875,481,876  447,025,252  631,259,833 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำาระ  12,142,882  25,010,190  2,291,378  1,433,879 

   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำาระ  58,750,393  1,281,100  -  - 

   ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย  1,873,000,000  -  -  - 

   หุ้นปันผล  167,999,998  -  167,999,998  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

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

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 200 อำคำรจัสมิน  

อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์ ช้ัน 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

ก) ธุรกิจสื่อและให้บริกำรข้อมูล ประกอบด้วย ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต  

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อทีวี

ข) ธุรกิจบันเทิง ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภำพยนตร์

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 

รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำม 

ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่ริษทัฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล

จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท�ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทย่อย”)  

ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2557
ร้อยละ

2556
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ผลติจ�ำหน่ำยและบริกำรข้อมลูสำระบนัเทงินิตยสำร 
 บันเทิงและหนังสือทั่วไปรวมถึงภำพยนตร์ เพลง     
  สื่อบันเทิงอื่นๆ

ไทย 100 100

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด ให้บริกำรจดัหำห้องพกัโรงแรม ทวัร์และเป็นตวัแทน   
  จ�ำหน่ำยต๋ัวโดยสำร รวมถึงผลติและให้บริกำรข้อมลู

ไทย 100 100

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ผลิต รับจ้ำงผลิต รำยกำรสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ  
  รวมทั้งให้บริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

ไทย 100 100

บริษทั โมโน อนิโฟ ซสิเตม็ส์ จ�ำกดั ผลิต รับจ้ำงผลิต และให้บริกำรซอฟต์แวร์ประเภท  
  Enterprise software และ Digital Content

ไทย 100 100

บริษทั โมโน เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ�ำกดั ผลิต จ�ำหน่ำยและบริกำร ข้อมูลสำระบันเทิง รวม   
 ถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับควำมบันเทิง 
  ผ่ำนสื่อทุกประเภท

ไทย 100 100

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและ  
  กิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

ไทย 100 -

บริษทั โมโน เรดโิอ บรอดคำซท์ จ�ำกดั ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและ  
  กิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

ไทย 100 -

Mono Technology Korea Corporation ให้บริกำรข้อมลูและสำระบนัเทงิผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เกำหลี 100 100

PT Mono Technology Indonesia

 (อีกร้อยละ 1 ถือโดยบริษัท  
 โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด)

ให้บริกำรข้อมูลและสำระบนัเทงิผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อนิโดนีเซยี 99 99

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ให้บริกำรข้อมูลและสำระบนัเทงิผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เวยีดนำม 100 100

Mono Technology Hong Kong Ltd. ให้บริกำรข้อมูลและสำระบนัเทงิผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ฮ่องกง 100 100

 ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษทั โมโน ฟิล์ม จ�ำกดั 
  (ถอืหุน้โดย บริษทั โมโน เจนเนอเรช่ัน   
  จ�ำกดั ร้อยละ 100)

ผลติ รับจ้ำงผลติ และจดัจ�ำหน่ำยภำพยนตร์ รำยกำร 
  โทรทัศน์ รวมถึงให้บริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

ไทย - -

บริษทั โมโน สปอร์ต  
   เอน็เตอร์เทนเมนท์  จ�ำกดั 
   (ถอืหุน้โดย บริษทั โมโน โปรดกัช่ัน   
  จ�ำกดั ร้อยละ 100)

จัดกำรแข่งขันกีฬำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร 
  แข่งขันกีฬำทกุประเภท รวมถงึจัดกำรทมีกฬีำ และ 
  จัดตั้งสโมสรกีฬำ

ไทย - -

บริษทั โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกดั 
  (ถอืหุน้โดย บริษทั โมโน โปรดกัช่ัน   
  จ�ำกดั ร้อยละ 100)

ด�ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำร   
 โทรทัศน์

ไทย - -
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ข) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุม 

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดต้ังในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ 

แลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 

ถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบ 

กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน 

รวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคต มีรำยละเอียดดังนี้

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน   

  ตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำน 

  ที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับที่ 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท�ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่ เ กิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน 

  กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอนกำรบูรณะและ 

  กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29  

 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะ        

  เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ 

เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและ 

ค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ�ำนวนมำก ซึง่มผีลบงัคบั

ใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว 

ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศโดย

กำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศพัท์ กำรตคีวำม

และกำรให้แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเช่ือว่ำโดยส่วนใหญ่ไม่มี

กำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำรส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับ 

เป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงำน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 กำรร่วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้น

จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้

ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของ 

ควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวม 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่รำยได้จำกกำรโฆษณำและบริกำรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจอนิเทอร์เน็ต

และธุรกิจทีวีรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง  

ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รับ บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยั 

จะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก

ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

4.4 สินค้ำคงเหลือ

แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงด้วยรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้ว 

แต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ 

นิตยสำรและหนังสือแสดงด้วยรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ที่ดิน และอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ    - 3, 5, 10 ปี

 อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน - 3 - 5 ปี

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    - 3 - 5 ปี

 ยำนพำหนะ     - 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัดรำยกำรที่ดินและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ

ก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

บริษทัฯ และบริษัทย่อยจะตดัจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัอย่ำงมรีะบบตลอดอำยกุำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้น

เกดิกำรด้อยค่ำ บริษทัฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวธีิกำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มี

ตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัด มีดังนี้

            อำยุกำรให้ประโยชน์

ต้นทุนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่     15 ปี

ต้นทุนเว็บไซต์       10 ปี

ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ     5 ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

ลิขสิทธิ์อื่นๆ       3, 5 ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3, 5, 20 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้

วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์น้ันและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน

4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกันกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมำยถงึ บคุคลหรือกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบริษทัฯ และ

บริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท�ำให้

มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำ 

เช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำหรือมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ

ของจ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ

จะบนัทกึเป็นหน้ีสนิระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรือขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรัพย์

ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ 

เป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ 

หน้ีสินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น 

รอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเป็นรำยปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที ่

คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 

หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นักงำนจ่ำยสะสมและเงนิ

ทีบ่ริษัทฯ และบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน สนิทรัพย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรัพย์ของ 

บริษทัฯ และบริษัทย่อย เงินทีบ่ริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีทีเ่กดิรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิด 

ลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมินภำระผกูพนั 

ดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก

งำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำม

โครงกำรผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 

หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
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4.13 ประมำณกำรหนี้สิน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมำณกำรหน้ีสนิไว้ในบญัชีเมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกิด

ข้ึนแล้ว และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเสยีทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง

ภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

4.14 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  

โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มี

ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับ

รู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้ง ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้

ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

และจะท�ำกำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มกี�ำไร

ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้อง

กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ 
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ

กำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่

แสดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ 

ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญ มีดังนี้

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช ้

ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอน 

หรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่

คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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ที่ดินและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอื

เม่ือเลกิใช้งำนของอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกดิข้ึน

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร 

ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง  

ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่

จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษี

ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ 

และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 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 และบริษัทย่อยมรีำยกำรธุรกจิทีส่�ำคญักบับคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็น

ไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัย่อยและบคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 

เหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
นโยบายการก�า หนดราคา

2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 44 32 รำคำตำมสัญญำ

รำยได้อื่น 1 2 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 1 1 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 65 53 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 22 18 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ซื้ออุปกรณ์ - 1 รำคำตลำด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 5 4 รำคำตำมสัญญำ

เงินปันผลรับ 331 349 ตำมมติที่ประชุมของบริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ 29 2 ร้อยละ 3 ต่อปี

รำยได้อื่น 48 43 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ส่วนแบ่งรำยได้ค่ำบริกำร 467 576 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 11 21 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 10 3 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่ำย - 1 ร้อยละ 3 ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 17 15 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย - 1 รำคำตำมสัญญำ

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 46 43 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 20 16 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มรีำยละเอยีดดงัน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 10 6

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15 18 8 7

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 15 18 18 13

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 139 92

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 139 92

เงินปันผลค้างรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 92 83

รวมเงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 92 83

เงินมัดจ�าและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 8 6 5

รวมเงินมัดจ�ำและเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7 8 6 5

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14) 

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 78 81

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 3 - 3

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 3 78 84

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 14 5

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15 14 9 8

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 15 14 23 13



158

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 และกำรเคลื่อนไหวของ 

เงินกู้ยืมดังกล่ำว มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี

2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 70 540 - 610

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 13 5 - 18

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด - 755 - 755

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด - 45 - 45

PT Mono Technology Indonesia 10 1 - 11

Mono Technology Korea Corporation 10 36 - 46

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 3 9 - 12

106 1,391 - 1,497

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร

และผู้บริหำรเป็นจ�ำนวน 46 ล้ำนบำท (2556: 43 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 27 ลำ้นบำท  

(2556: 27 ล้ำนบำท)

กำรค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทัฯ มีภำระจำกกำรค�ำ้ประกนัให้กับกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกันตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 28.2 ก)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

เงินฝำกธนำคำร 389 774 238 530

ตั๋วแลกเงิน 209 101 209 101

รวม 598 875 447 631
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แยกตำมอำยุลูกหน้ีที่คงค้ำงนับจำกวันที ่

ถึงก�ำหนดช�ำระ ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) 15 18 18 13

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 270 193 156 158

รำยได้ค้ำงรับ 210 157 173 144

เงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) - - 92 83

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) - - 139 92

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 91 56 11 19

รวม 586 424 589 509

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (3)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 578 416 585 506

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 12 3 10 2

ค้ำงช�ำระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 2 14 2 7

  มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน - 1 - 1

  มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน - - 1 2

  มำกกว่ำ 12 เดือน 1 - 5 1

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 15 18 18 13
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้ำส�ำเร็จรูป 11 13 (6) (7) 5 6

งำนระหว่ำงท�ำ 3 1 - - 3 1

รวม 14 14 (6) (7) 8 7

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 207 139 140 118

ค้ำงช�ำระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 46 49 11 30

  มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน 11 7 1 4

  มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน 10 8 - 1

  มำกกว่ำ 12 เดือน 15 10 4 5

289 213 156 158

หัก: ประมำณกำรรับคืน (19) (20) - -

270 193 156 158

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (3)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 262 185 152 155

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 277 203 170 168

9. สินค้าคงเหลือ
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกช�าระแล้ว ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ  

รับระหว่างปี

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 132 132 52 52 - -

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 20 20 9 9 - -

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด 8 8 8 8 331 349

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 320 320 320 320 - -

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 38 58 55 55 - -

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด - - - - - -

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด - - - - - -

PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - -

Mono Technology Korea Corporation 18 18 18 18 - -

Mono Technology Hong Kong Ltd. 107 - 107 - - -

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

576 469 331 349

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท Mono Technology Hong Kong Ltd.  

เป็นเงิน 107 ล้ำนบำท (เรียกช�ำระแล้วเตม็มลูค่ำ) ซึง่จดทะเบยีนในเขตบริหำรพเิศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจนี  

บริษัทย่อยแห่งนี้ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ

ในเดอืนธันวำคม 2557 บริษัทฯได้ลงทนุในหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัท โมโน เรดโิอ จ�ำกดั และบริษทั โมโน เรดโิอ  

บรอดคำซท์ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงินบริษัทละ 0.25 ล้ำนบำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัดงักล่ำว) 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด มีมติให้ 

ลดทุนจดทะเบียนเป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท เพื่อล้ำงผลขำดทุนสะสม  บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนลดทุนกับ 

กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่ำต�่ำกว่ำรำคำทุนของเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน  

222 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับเงินลงทุนดังกล่ำวเนื่องจำกผู้บริหำรของ 

บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรลดลงดังกล่ำวไม่ได้เป็นกำรลดลงอย่ำงถำวร
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    (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

ส่วน
ปรับปรุง
สินทรัพย์

เช่า

อุปกรณ์ 
เครื่อง

ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

คอม
พิวเตอร์

และ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2556 - 36 52 121 18 1 228

ซื้อเพิ่ม - 3 10 39 1 79 132

โอนเข้ำ (ออก) - 5 - - - (5) -

31 ธันวำคม 2556 - 44 62 160 19 75 360

ซื้อเพิ่ม 2 15 77 46 6 194 340

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (1) - - - (1)

โอนเข้ำ (ออก) 242 11 1 11 - (265) -

31 ธันวำคม 2557 244 70 139 217 25 4 699

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2556 - 7 22 68 7 - 104

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 4 9 21 2 - 36

31 ธันวำคม 2556 - 11 31 89 9 - 140

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 6 18 29 3 - 56

ค ่ ำ เสื่ อมรำคำส� ำห รับส ่ วนที่

จ�ำหน่ำย - - (1) - - - (1)

31 ธันวำคม 2557 - 17 48 118 12 - 195

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2556 - 33 31 71 10 75 220

31 ธันวำคม 2557 244 53 91 99 13 4 504

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (จ�ำนวน 24 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 36

2557 (จ�ำนวน 38 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 56

11. ที่ดิน และอุปกรณ์
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วน
ปรับปรุง
สินทรัพย์

เช่า

อุปกรณ์ 
เครื่อง
ตกแต่ง

และ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

คอม
พิวเตอร์

และ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกรำคม 2556 29 22 76 6 2 135

ซื้อเพิ่ม 1 2 6 - 5 14

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (1) - - - (1)

โอนเข้ำ (ออก) 5 - - - (5) -

31 ธันวำคม 2556 35 23 82 6 2 148

ซื้อเพิ่ม - 2 11 1 11 25

โอนเข้ำ (ออก) 1 1 11 - (13) -

31 ธันวำคม 2557 36 26 104 7 - 173

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2556 3 6 48 1 - 58

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 4 4 11 1 - 20

31 ธันวำคม 2556 7 10 59 2 - 78

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 4 5 12 1 - 22

31 ธันวำคม 2557 11 15 71 3 - 100

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2556 28 13 23 4 2 70

31 ธันวำคม 2557 25 11 33 4 - 73

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2556 (จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 20
2557 (จ�ำนวน 11 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 22

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่  

มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมของสนิทรัพย์ดงักล่ำวมจี�ำนวนเงินประมำณ 73 ล้ำนบำท (2556: 49 ล้ำนบำท)  

และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 39 ล้ำนบำท (2556: 19 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำ

เช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวน 26 ล้ำนบำท (2556: 44 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ  

เป็นจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท (2556: 12 ล้ำนบำท)
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสทิธิ์
ภาพยนตร์ 

เพลง  
และวดีโีอ

ลิขสิทธิ์
อื่น

โปรแกรม
คอม

พวิเตอร์

งาน
ระหว่าง
ผลิต

รวม

ราคาทุน
1 มกรำคม 2556 71 44 - 12 4 131

ซื้อเพิ่ม - 10 16 - 224 250

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (1) - - (2) (3)

โอนเข้ำ (ออก) - 85 6 - (91) -

31 ธันวำคม 2556 71 138 22 12 135 378

ซื้อเพิ่ม - 246 13 6 787 1,052

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - (1) - (6) (1) (8)

โอนเข้ำ (ออก) 12 334 76 30 (452) -

31 ธันวำคม 2557 83 717 111 42 469 1,422

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1 มกรำคม 2556 20 5 - 7 - 32

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 20 1 1 - 22

31 ธันวำคม 2556 20 25 1 8 - 54

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 4 126 11 4 - 145

31 ธันวำคม 2557 24 151 12 12 - 199

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกรำคม 2556 1 1 - - 2 4

ลดลงระหว่ำงปี - (1) - - (2) (3)

31 ธันวำคม 2556 1 - - - - 1

31 ธันวำคม 2557 1 - - - - 1

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2556 50 113 21 4 135 323

31 ธันวำคม 2557 58 566 99 30 469 1,222

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2556 (จ�ำนวน 20 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 22
2557 (จ�ำนวน 141 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 145

12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสทิธิ์
ภาพยนตร์ 

เพลง  
และวดีโีอ

โปรแกรม
คอม

พวิเตอร์

งาน
ระหว่างผลิต

รวม

ราคาทุน
1 มกรำคม 2556 11 6 3 - 20

ซื้อเพิ่ม - 1 - 9 10

โอนเข้ำ (ออก) - 2 - (2) -

31 ธันวำคม 2556 11 9 3 7 30

ซื้อเพิ่ม - - - 4 4

โอนเข้ำ (ออก) - - 1 (1) -

31 ธันวำคม 2557 11 9 4 10 34

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1 มกรำคม 2556 4 1 2 - 7

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 2 - - 2

31 ธันวำคม 2556 4 3 2 - 9

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี - 2 - - 2

31 ธันวำคม 2557 4 5 2 - 11

ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวำคม 2556 1 - - - 1

31 ธันวำคม 2557 1 - - - 1

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2556 6 6 1 7 20

31 ธันวำคม 2557 6 4 2 10 22

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2556 (จ�ำนวน 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2
2557 (จ�ำนวน 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2
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ราคาทุน

31 ธันวำคม 2556 -

ซื้อเพิ่ม 2,251

31 ธันวำคม 2557 2,251

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

31 ธันวำคม 2556 -

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 103

31 ธันวำคม 2557 103

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2556 -

31 ธันวำคม 2557 2,148

13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

	

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด (“บรอดคำซท์”) เป็นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้

บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ  

(“ใบอนุญำต”) จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

(“กสทช.”) โดยบรอดคำซท์จะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จ�ำนวน 2,250 ล้ำนบำท  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแยกช�ำระ ดังนี้ 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในส่วนของรำคำข้ันต�่ำจ�ำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 4 งวด ตำมเงื่อนไขที่  

กสทช. ก�ำหนด ภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต

2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในส่วนที่เกินกว่ำรำคำข้ันต�่ำจ�ำนวน 1,870 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 6 งวด  

ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก�ำหนด ภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต

ใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุญำต (วันที่ 25 เมษำยน 2557) บรอดคำซท์ได้ช�ำระเงิน

ประมูลคลื่นควำมถ่ีงวดที่หนึ่ง จ�ำนวนร้อยละห้ำสิบของรำคำประมูลในส่วนของรำคำข้ันต�่ำ และจ�ำนวนร้อยละสิบ 

ในส่วนที่เกินกว่ำรำคำข้ันต�่ำและภำษีมูลค่ำเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365 ล้ำนบำท (สุทธิจำกเงินประกัน 

กำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จ�ำนวน 38 ล้ำนบำท) พร้อมวำงหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร 

เพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงินในส่วนที่เหลือให้กับ กสทช. แล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2557 บรอดคำซท์ได้บันทึก 

ค่ำประมลูส่วนทีเ่หลอืจ�ำนวน 1,873 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่) เป็นต้นทนุกำรได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลืน่ควำมถี่

ค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

นอกจำกน้ี บรอดคำซท์ต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอืน่ และน�ำส่งเงนิรำยปีเข้ำกองทนุวจิยัและพฒันำ

กจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมเพือ่ประโยชน์สำธำรณะตำมประกำศ กสทช.

เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญำต เมื่อวันท่ี 17 มกรำคม 2557 บรอดคำซท์ได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำใช้

บริกำรโครงข่ำยโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้คลืน่ควำมถีภ่ำคพืน้ดนิในระบบดจิติอลกบัสถำนีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก (“ททบ.”)  

เพื่อส่งสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่ำนบริกำรโครงข่ำยของททบ. ตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2557 ถึงวันที่  

31 พฤษภำคม 2571 โดยบรอดคำซท์ต้องจ่ำยค่ำใช้บริกำรโครงข่ำยเป็นรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) - 3 78 84

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 172 100 81 68

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6) 15 14 23 13

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 56 41 12 23

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 49 38 3 16

เจ้ำหนี้ซื้อสินทรัพย์ 75 11 5 3

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 367 207 202 207

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในปี 2557 บรอดคำซท์ได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงจ�ำนวน 1,350 ล้ำนบำท  

เงินกู้ยืมดังกล่ำวคิดดอกเบี้ยในอัตรำเทียบเคียงกับอัตรำเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นรำยไตรมำส

จ�ำนวน 24 งวด โดยเร่ิมช�ำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยำยน 2560 และต้องจ่ำยช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภำยใน 

วันที ่30 มถินุำยน 2566 เงนิกู้ยมืดงักล่ำวค�ำ้ประกนัโดยบริษทัฯ และภำยใต้สญัญำให้สนิเช่ือดงักล่ำวได้ระบขุ้อปฏบิติัและ 

ข้อก�ำหนดไว้ บำงประกำร เช่น กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ และกำรรักษำ

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 บรอดคำซท์มวีงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสญัญำเงนิกูท้ีย่งัมไิด้เบกิใช้เป็นจ�ำนวน 947 ล้ำนบำท

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 20 34 1 5

หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (1) (2) - -

รวม 19 32 1 5

หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (13) (17) (1)   (4)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6 15 - 1

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

ของกิจกำรโดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ถึง 5 ปี 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 24 19 14 11

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 4 4 1 2

ต้นทุนดอกเบี้ย 1 1 - 1

ก�ำไรจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (7) - (5) -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 22 24 10 14

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง

   จ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 14 6 20 1 - 1

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  

   รอกำรตัดบัญชี                         (1) - (1) - - -

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ

   ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 13 6 19 1 - 1

17. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง

   จ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 19 15 34 4 1 5

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  

   รอกำรตัดบัญชี           (2) - (2) - - -

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ 

   ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 17 15 32 4 1 5
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 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน แสดงได้ดังนี้

2557
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด 4% 3.9-4.4%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5% 5%

 จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจำกผลของประสบกำรณ์ส�ำหรับ 

ปีปัจจุบันและสำมปีย้อนหลัง แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

จ�านวนภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ปี 2557 22 10 - -

ปี 2556 24 14 - -

ปี 2555 19 11 (1) (2)

ปี 2554 13 7 - -

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 4 4 1 2

ต้นทุนดอกเบี้ย 1 1 - 1

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

   (แสดงรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 5 5 1 3

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนสะสมของผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจ�ำนวน 7 ล้ำนบำท และเฉพำะของบริษัทฯ 5 ล้ำนบำท

 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
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18. ทุนเรือนหุ้น
 เมือ่วนัที ่12 กนัยำยน 2557 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มมีติอนมุติัให้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจำกเดมิ 140 ล้ำนบำท  

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวนไม่เกิน 3,220 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 

หุ้นละ 0.1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26 และเพื่อรองรับ

กำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯคร้ังที่ 1 (MONO-W1) ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 

ประกอบงบกำรเงินข้อ 19

เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2557 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 462 ล้ำนบำท  

(หุ้นสำมัญ 4,620,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท) โดยมีทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว 308 ล้ำนบำท  

(หุ้นสำมัญ 3,079,999,975 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท)

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป (Initial Public Offering) 

จ�ำนวน 245 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 11.40 บำท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 

2,793 ล้ำนบำท ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้น 

ดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 73 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 17 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯได้แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำ

หุ้นสำมัญ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วเป็น 140 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,400 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 

หุ้นละ 0.1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์แล้วในวันดังกล่ำว

19. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวน 1,540  ล้ำนหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสำมัญเดิม อำยุกำรใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 

ซึง่สำมำรถใช้สทิธิซือ้หุน้สำมญัได้ทกุๆ 3 เดอืน ใบส�ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมญั 1 หน่วยมสีทิธิซือ้หุน้สำมญั 1 หุน้ 

ซึง่มีมูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 0.1 บำท ในรำคำกำรใช้สทิธิ 2.5 บำท โดยก�ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรกคอืวนัท�ำกำรสดุท้ำยของ

เดือนธันวำคม 2557 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 17 ตุลำคม 2557 

 ในปี 2557 มีกำรใช้สทิธิตำมใบส�ำคญัแสดงสทิธิจ�ำนวน 121,183 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 121,183 หุน้  

ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์ในวันที่ 8 มกรำคม 2558 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้แสดงเงิน

รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นดังกล่ำวจ�ำนวน 0.3 ล้ำนบำทเป็น “เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ คงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิจ�ำนวน 1,539,878,817 หน่วย

20. ส�ารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร 

ก�ำไรสทุธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ  

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

ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้



171

 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

22. ภาษีเงินได้ 
 ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 จ�ำนวนภำษเีงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 

2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัย 1 - 1 -

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 1 - 1 -

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ภำษีเงินได้ส�ำหรับปี 56 38 56 35

ภำษีเงินได ้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง    

  ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (121) (16) - (2)

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกค่ำใช้จ่ำยที่ 

  เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 18) - 17 - 18

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (65) 39 56 51

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 381 258 144 107

ต้นทุนกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 289 213 675 770

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 201 59 25 22

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 172 85 42 62

ค่ำสำธำรณูปโภค 105 80 73 65

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 103 - - -

ต้นทุนขำยสินค้ำ 68 69 - -

ต้นทุนรับจ้ำงผลิตรำยกำร 28 31 - -
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ก�ำไร (ขำดทนุ) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ (26) 540 608 608

อตัรำภำษเีงนิได้นิตบิคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�ำไร (ขำดทนุ) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ คณูอตัรำภำษี (5) 108 122 122

ผลกระทบทำงภำษขีองรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่ถอื

เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี : กำรส่งเสริมกำรลงทนุ 

(หมำยเหต ุ23) (66) (68) - -

เงนิปันผลรับจำกบริษัทย่อย - - (66) (70)

อืน่ๆ 6 (1) - (1)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (65) 39 56 51

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร 

ดังต่อไปนี้

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ณ วันที่
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
2557 2556

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและประมำณกำรรับคนื 5 6 1 (6)

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน (ผลแตกต่ำงค่ำตดัจ�ำหน่ำย) (8) (8) - 8

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 4 5 - (5)

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 133 12 (121) (12)

อื่นๆ 2 1 (1) (1)

ภำษีเงินได ้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง  

  ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว - - (121) (16)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 136 16

โดยแสดงเป็น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 142 22

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (6) (6)

รวม 136 16
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทย่อย มีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้

จ�ำนวน 49 ล้ำนบำท (2556: 22 ล้ำนบำท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำก

บริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทย่อยอำจไม่มีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงช่ัวครำว 

และขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้

23. การส่งเสริมการลงทุน
 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร  

สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร 

ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 31 กรกฎำคม 2554)

 ในปี 2557 เอ็มไอเอสมีรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ�ำนวน 359 ล้ำนบำท (2556: 374 ล้ำนบำท)

24. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี โดยได้ปรับจ�ำนวนหุน้สำมัญเพือ่สะท้อนผลกระทบ

ของกำรออกหุน้ปันผลตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 26 และก�ำไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐำนของงวดก่อนได้

ถูกค�ำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผลดังกล่ำวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน

 ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ 

หุ้นสำมัญที่บริษัทฯ อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเทำ่ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำร

แปลงเป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก�ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ณ วันที่
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2556
2557 2556

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 1 1 - (1)

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน (ผลแตกต่ำงค่ำตดัจ�ำหน่ำย) (1) (1) - 1

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 2 3 - (3)

อืน่ๆ (1) (1) - 1

ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกดิผลแตกต่ำงช่ัวครำว 

   และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำว - (2)

สนิทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 1 2
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งบการเงินรวม
ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุน้สามัญ                

ถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุ้น

2557 
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2557 
(ล้านหุ้น)

2556
(ล้านหุ้น)

2557 
(บาท)

2556
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 39 501 3,080 2,854 0.01 0.18

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกให้กับ 

  ผู้ถือหุ้นเดิม
- - 109 -

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติว่ำมีกำร 

  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ           
39 501 3,189 2,854 0.01 0.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุน้สามัญ                

ถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั
ก�าไรต่อหุ้น

2557 
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2557 
(ล้านหุ้น)

2556
(ล้านหุ้น)

2557 
(บาท)

2556
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 552 557 3,080 2,854 0.18 0.20

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกให้กับ 

  ผู้ถือหุ้นเดิม - - 109 -

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติว่ำมีกำร 

  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ           552 557 3,189 2,854 0.17 0.20

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษทัฯ บริษัทย่อย และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษทัย่อยได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญตั ิ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือน

ในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด 

และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนน้ันออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงนิสมทบกองทนุเป็นจ�ำนวนเงนิ 10 ล้ำนบำท (2556: 8 ล้ำนบำท) และ 

เฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท (2556: 4 ล้ำนบำท)
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26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย                

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�ำปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่     

  11 เมษำยน 2557 145.6 0.10

เงินปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรับปี 2557 ที่ประชุมวิสำมัญสำมัญผู้ถือหุ้น    

  เมือ่วนัที ่12 กนัยำยน 2557

•   เงินสดปันผล 28.0 0.02

•   หุน้ปันผล 1,680,000,000 หุน้ 168.0 0.12

รวมเงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี 2557 341.6 0.24

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 พฤษจิกำยน 2556 100.8 0.07

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2556 585.2 0.47

27. ส่วนงานด�าเนินงาน
 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ที่ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด 

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน 

และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดง 

อยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

 รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดจำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนสำมรำย
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ�ำนวนเงิน 363 ล้ำนบำท (2556: 160 ล้ำนบำท) 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อที่ดิน อุปกรณ์และลิขสิทธิ์ภำพยนตร์

28.2 กำรค�้ำประกัน

ก) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ และบรษัิทย่อยค�ำ้ประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสนิเช่ือเป็นจ�ำนวน 3,947 ล้ำนบำท  

(2556: 100 ล้ำนบำท) ในนำมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 3,907 ล้ำนบำท 

(2556: 60 ล้ำนบำท)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรที่ธนำคำรออกหนังสือค�้ำประกัน

กำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็นจ�ำนวน 2,147 ล้ำนบำท (2556: 6 ล้ำนบำท) ในนำมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

และเฉพำะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 6 ล้ำนบำท (2556: 5 ล้ำนบำท)

28.3  ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร และสัญญำบริกำร  

อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้

สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู ่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107  

“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรับเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  

เงินลงทุนช่ัวครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และหนี้สินตำม

สัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำย

กำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2557 2556

จ่ำยช�ำระ

ภำยใน 1 ปี 179 69

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 343 57

มำกกว่ำ 5 ปี 477 -
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น และเงินให้กู้ยืม  

ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงน้ีโดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังน้ัน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจงึไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยทีเ่ป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สนิเช่ือ อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนน้อยรำยและอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ท�ำให้บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกหนี้ จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำก

กำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีส่�ำคัญอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทนุช่ัวครำว 

เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที ่

ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน

29.2  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

 เน่ืองจำกเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงินให้กูย้มืและเงนิกูย้มื

มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือ

ทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช�ำระหน้ีสินในขณะที่ 

ทัง้สองฝ่ำยมคีวำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มี 

ควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนด

จำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม

30. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม 

เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กับผู ้ถือหุ ้น  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.93:1 (2556: 0.09:1)  

และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.07:1 (2556: 0.08:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558
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