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	 กลุ่มบริษัท	 โมโน	 มุง่สูค่วามเป็นผูน้�าท่ีสร้างสรรค์ข้อมลูความบันเทิง “Entertainment Content Creator” อันดับ 1  
ของเมืองไทย ด�าเนนิธรุกจิสือ่และการให้บรกิารข้อมูล และบรกิารด้านความบันเทิงแบบครบวงจร ปีท่ีผ่านมามีความภมิูใจเกิดข้ึน 
มากมาย รวมถงึการเริ่มต้นของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล ในนามช่อง MONO29 ท่ีเปิดตวัเป็นผูเ้ล่นหน้าใหม่ และได้พิสจูน์ศกัยภาพของ 
บรษัิทให้เห็นผ่านเรตติง้ท่ีตดิอันดบัต้นๆ ในบรรดาช่องทีวีดจิิตอล และก�าลงัจะเป็นธรุกจิใหม่ท่ีสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัท โมโน  
ในอนาคต

 รำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท	 โมโน มุง่น�าเสนอความเป็นมา ลกัษณะการประกอบธรุกจิ พัฒนาการท่ีส�าคญั 
และผลการด�าเนนิงานในช่วงปี 2558 แก่ลกูค้า ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุนและประชาชนท่ัวไป โดยเนือ้หาท้ังหมดในรายงานประจ�าปีฉบับนี ้
ได้จดัท�าตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ผูล้งทุนสามารถศกึษาข้อมูลของบรษัิท 
ท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th และ  
www.mono.co.th
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“ถือเป็นปีที่ 2
 นับตั้งแต่กลุ่มบริษัท โมโน 

ก้าวเข้าสู่สนามของธุรกิจทีวีดิจิตอล  

ซึ่งทีวีดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ให้บริการอยู่ถึง 

               24 
       ช่องสถาน”ี 

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี		2558	นี	้เป็นปีทีก่ลุม่บรษัิท	โมโน	มีการปรบัตวั 
ให้เข้ากบัสถานการณ์การแข่งขนัทางธรุกจิ	สภาวะทางเศรษฐกจิ	 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี	 โดยบรษัิทด�าเนนิการปรบั 
โครงสร้างทางธุรกิจ	 โครงสร้างองค์กร	 รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยี	 และบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง	 ซึง่กลุม่บรษัิทพร้อม 
ท่ีจะพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการใหม่ๆ	 ที่ตอบสนองต่อ 
การด�าเนนิธรุกจิ	 อาจกล่าวได้ว่า	 ถอืเป็นปีท่ีคณะกรรมการ	 
ผู้บรหิารและพนกังานทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจและท�างาน 
อย่างหนกั	เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น	

	 อีกท้ัง	บรษัิทยังคงให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ
ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีมาโดยตลอด	 ซึง่เห็นได้ 
จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นได้คะแนนเตม็ 
เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั	ซึง่บรษัิทค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุ้น	และ
การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัเป็นส�าคญัมาตัง้แต่ 
เริม่เข้าตลาดหลกัทรพัย์	และในปีน้ี	บรษัิทยงัได้รบัการประเมนิ
การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดขีองบรษัิทจดทะเบียน	 ซึง่ประเมนิ 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	โดยเป็น	 
1	ใน		55	บรษัิทท่ีได้ผลคะแนนระดบัดเีลศิ		(Excellent)	หรอืห้าดาว	 
จากบริษัทจดทะเบียนท่ีท�าการส�ารวจรวม		588	บรษัิท

สารประธานคณะกรรมการ

	 ถือเป็นปีท่ีสอง	นบัตัง้แต่กลุม่บรษัิท	โมโน	ก้าวเข้าสู่
สนามของธุรกจิทีวดีจิติอล	ซึง่ทีวดีจิติอลเป็นธรุกจิท่ีให้บรกิาร
อยูถ่งึ	24	 ช่องสถาน	ี จึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันกนัค่อนข้าง 
ดเุดอืด	และในวนันีช่้อง	MONO29	ได้พสิจูน์ให้เห็นว่าสามารถ
ก้าวขึน้มาเป็นช่องสถานอีนัดบัต้นๆ	 ของประเทศได้ส�าเรจ็	
ด้วยการวางกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการเป็นผูน้�าช่องหนงัและซีรส์ี
คณุภาพ	อกีท้ังน�าเทคโนโลยีและสือ่การตลาดครบวงจรอันเป็น 
จดุแข็งของบรษัิท	 เข้ามาช่วยเพิม่สสีนัและสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ	ในการรับชมท่ีแตกต่างไปจากช่องฟรทีีวอีืน่ๆ						

	 ในฐานะประธานกรรมการบรษัิท	โมโน	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	 
(มหาชน)	ผมขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุ้น	พนัธมิตร	คูค้่า	สถาบัน
การเงนิ	หน่วยงานราชการ		ตลอดจนคณะผูบ้รหิารและพนกังาน 
ทุกท่าน		ทีใ่ห้ความเช่ือมัน่และให้การสนบัสนนุบรษัิทเสมอมา	
และบรษัิทเชือ่ม่ันว่าจะด�าเนนิธรุกจิในยคุดจิติอลอย่างม่ันคง	
พร้อมทีจ่ะสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่ีให้สาระและความบันเทิง		และ 
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม		บนพ้ืนฐานของหลกัธรรมาภบิาลท่ีดี		 
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย	และสร้างผลตอบแทนทีด่ี
ให้แก่ท่านผูถ้อืหุ้นอย่างยัง่ยืน	

นายพิชญ์ โพธารามิก

ประธานกรรมการ
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นายซัง โด ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ในช่วงปี		2558	นบัเป็นปีแห่งความมุ่งมัน่ของกลุม่บรษัิท	 
โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ากดั	(มหาชน)	 เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นบรษัิท 
ช้ันน�าทางด้านสือ่	และเป็นผูส้ร้างสรรค์บรกิารด้านความบันเทิง 
ท่ีมีคณุภาพ	จากผูเ้ล่นหน้าใหม่ในวงการทีว	ีเพียงระยะเวลาปีเศษ	 
เราได้ก้าวสูก่ารเป็น	1	ใน	5	ของช่องฟรทีีวีท่ีได้รบัความนยิม 
สงูสดุของประเทศ	ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้	ด้วยรปูแบบของช่อง 

ท่ีชัดเจน	และคอนเทนต์ท่ีคดัสรรมาเป็นอย่างด	ีท�าให้		MONO29	 
ครองใจกลุ่มผูช้มในการเป็น	ฟรทีีวีท่ีม	ีหนงัด	ีซรีส์ีดงั	มากทีส่ดุ	 
ถอืเป็นการปูพ้ืนฐานท่ีดีในการเตบิโตอย่างรวดเรว็และท�าให้เป็น 
ท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย	ซึง่ช่วงแรกของธรุกจินี	้เราต้องลงทนุด้าน 
การจดัหา	ผลติคอนเทนต์	และค่าใช้จ่ายทางการตลาดค่อนข้างสงู	 
แม้ว่าสภาวะเศรษฐกจิจะขยายตวัแต่ต�า่กว่าท่ีคาดไว้มาก	หลายคน 
ยังกงัวลกบัการจับจ่ายใช้สอย	 ส่งผลให้ผลประกอบการปีนี ้
ยังไม่บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้	 แต่ได้มพีฒันาการแต่ละไตรมาส 
ทีด่ขีึน้ตามล�าดบั และคาดว่าจะได้เห็นก�าไรในปี 2559

“เราได้ก้าวสู่การเป็น 

1 ใน 5 

ของช่อง 
ฟรีทีวี
 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ”

เรียน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน



ย่ังยนื		โดยให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีมุง่เน้น
การปฏิบัตท่ัิวท้ังองค์กร	 และด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	 
เรามีแนวคดิท่ีประกอบธรุกจิควบคูไ่ปกบัการมีส่วนพฒันาสงัคม
อย่างสร้างสรรค์	ผ่านโครงการต่างๆมากมาย

	 บรษัิท	ใคร่ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุ้น	ลกูค้า	พนัธมิตร
ทางธรุกจิ	สถาบันการเงนิ	หน่วยงานราชการตลอดจนทุกท่านท่ี 
เกีย่วข้องท่ีมอบความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุกจิการของ 
บรษัิทตลอดมา	 ในปี	2559	 เราเชือ่ม่ันว่า	 ด้วยศกัยภาพของ 
บุคลากรและความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจะท�าให้ทุกกลุม่ 
ธรุกจิของเราขับเคลือ่นไปได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	พร้อมเดนิหน้า 
สูก่ารเป็นผูน้�าธรุกจิสือ่และการให้บรกิารข้อมูลและความบันเทิง

ช้ันแนวหน้าอย่างเตม็ภาคภมิู

นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 จากนีไ้ปเรายังคงเดนิหน้าพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยการจบัมอืกบัพนัธมิตรท่ีมีคอนเทนต์ท่ีแข็งแกร่งท้ังในและ 
ต่างประเทศ	 และผูจ้ดั	 ผูผ้ลติท่ีมคีวามเช่ียวชาญ	 โดยปีหน้า	 
พร้อมเตรียมคอนเทนต์ระดับพรเีมียม	“หนงัดี		ซรีส์ีดงั		รายการเดด็	 
กีฬาเด่น”	มาเอาใจผูช้มท่ัวประเทศ	รวมถงึ	เรายงัจดัตัง้บรษัิท
เพือ่ด�าเนนิธุรกจิจดัหาและผลตินกัแสดงและศลิปิน	เพือ่พร้อม
ส�าหรบัการแข่งขันในทุกด้าน

	 ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีเข้าสู่ยุค 
มลัตสิกรนี	แพลตฟอร์มทีว	ีสมาร์ทโฟน	แท็ปเลต็	มีบทบาท 
อย่างชัดเจน	 ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านเทคโนโลยีและคอนเทนต์	และมุ่งพฒันาบรกิารบนธรุกจิ 
บรกิารเสรมิบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธรุกจิ 
จากสือ่ท่ีมอียู่	ในรปูแบบแอพพลเิคชัน่	อย่าง	Mono29	รับชม 
รายการสดจากช่อง,	Mono29	Shake	 เกมเขย่าเพือ่สะสม
สติก๊เกอร์ชิงรางวลัมากมาย,	MonoMaxxx		บริการดหูนงัออนไลน์	 
หรือ	mBookStore	แหล่งรวบรวมหนงัสอืหลากแบบหลายสไตล์	
อ่านได้ทุกท่ีทุกเวลา	เพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคยคุนี	้ 
พร้อมด้วยส่ือและคอนเทนต์จากธุรกิจต่างๆ	 ท่ีสามารถ
สนบัสนนุซ่ึงกันและกนั	และด้วยจุดแข็งของธรุกจิบรกิารเสรมิ
บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	 และพนัธมิตรผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายท่ีดี	 
เราก�าลังที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง	
สหภาพเมียนมาร์	ซึง่เริม่เปิดประเทศ	และเปิดเสรโีทรคมนาคม
ให้ต่างชาตสิามารถด�าเนนิธรุกจิได้

	 ปีนี้นับเป็นก้าวส�าคัญของบริษัทอีกก้าวหนึ่ง	 โดย 
เม่ือต้นปีบรษัิทได้ย้ายหลกัทรพัย์จากตลาด	mai	 เข้าสู่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ	SET	และกลางปีได้รบัเลอืกให้เข้าสูด่ชัน	ีSET100	
ในรอบ	6	เดอืนหลงัของปี	เรายงัคงยึดม่ันในการด�าเนนิธรุกจิ
ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	เพือ่ให้องค์กรมีศักยภาพ	เตบิโตอย่าง

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เราได้ก้าวสู่การเป็น 

1 ใน 5 

ของช่อง 
ฟรีทีวี
 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ”

เรียน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
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 ข้อมูลทางเงินโดยสรุปของบริษัท

2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่)

2556

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 5,277.74 5,400.10 3,386.22

หนี้สินรวม 2,854.18 2,488.88 293.29

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,423.56 2,911.22 3,092.93

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,892.96 1,526.31 1,407.38

รายได้รวม 1,925.14 1,603.42 1,497.96

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (407.11) 4.41 542.76

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (486.57) (12.42) 501.12

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) (0.16) 0.00 0.18

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,085.56 3,080.00 2,854.06

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 12.69 33.77 58.66

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (23.21) (4.76) 32.13

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (25.27) (0.77) 33.45

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (18.24) (0.41) 28.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (9.11) (0.28) 24.31

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 0.85 0.09

การจ่ายปันผล

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,100.93 3,080.00 1,400.00

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.160 0.431

    ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - 0.020 0.327

    ปันผลประจ�าปี (บาทต่อหุ้น) - 0.020 0.104

    มูลค่าหุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น) - 0.120 -

อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) - 46.68 102.13

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และอัตราส่วน 
ทางการเงินที่ส�าคัญ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 

1/ ค�ำนวณจำกก�ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

8 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อบริษัท : บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกดั (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MONO

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 6 มิถนุำยน 2556

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000040

ที่ตั้งส�านักงาน : 200 จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์ ช้ัน 16 หมู ่4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�ำบลปำกเกรด็ อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุร ี11120

ประเภทธุรกิจ : ธรุกจิสือ่และกำรให้บรกิำรข้อมูล (Media and Content Business) 
และธรุกจิกำรให้บรกิำรด้ำนบันเทิง (Entertainment Business)

เว็บไซต์ : www.mono.co.th

โทรศัพท์ : (66) 2502 0700

โทรสาร  : (66) 2100 8148

ทุนจดทะเบียน 492,799,997.50 บำท

ทุนช�าระแล้ว  310,093,553.70 บำท*

หุ้นสามัญจดทะเบียน 4,927,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�าระแล้ว 3,100,935,537 หุ้น*

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บำท

* ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2558 ข้อมูลทุนช�ำระแล้วเปลี่ยนแปลงตำมกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  
   (MONO-W1) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหนำ่ย 

ได้แล้วทั้งหมด/ 

เงินลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ

โดย MONO TECH

และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 1,320,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 3,200,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 50,000,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด ธุรกิจบริหำรศิลปิน 50,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน สปอร์ต  

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬำ  

ทุกประเภท

5,000,000 หุ้น  

(เรียกช�ำระร้อยละ 50)

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 

ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต 4,000,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ธุรกิจสนับสนุนดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด ธุรกิจสื่อวิทยุ 

กระจำยเสียง

100,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด ธุรกิจสื่อวิทยุ 

กระจำยเสียง

100,000 หุ้น 

(เรียกช�ำระร้อยละ 25)

100%

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

10 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหนำ่ย 

ได้แล้วทั้งหมด/ 

เงินลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ

โดย MONO TECH

และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล

PT. Mono Technology Indonesia ธุรกิจผลิต 

และให้บริกำรข้อมูล 

(ประเทศอินโดนีเซีย)

10,000 หุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด 

(มหำชน) ถือหุ้น 99%

บรษัิท โมโน เจนเนอเรช่ัน จ�ำกดั   

ถือหุ้น 1%

Mono Technology Korea Corporation ธุรกิจผลิต 

และให้บริกำรข้อมูล

(ประเทศเกำหลี)

122,000 หุ้น 100%

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd. ธุรกิจผลิต 

และให้บริกำรข้อมูล

(ประเทศเวียดนำม)

เงินลงทุน  

300,000 ดอลลำร์สหรัฐ  

หรือ 10,00,000 บำท

100%

Mono Technology Hong Kong Limited ลงทุนใน 

สำธำรณรัฐ 

ประชำชนจีน

25,000,000 หุ้น 100%

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนบันเทิง

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด ธุรกิจเพลง 380,000 หุ้น 100%

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด ธุรกิจภำพยนตร์ 460,000 หุ้น บรษัิท โมโน เจนเนอเรช่ัน จ�ำกดั 

ถือหุ้น 100%
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ที่ตั้งส�ำนักงำน

200 จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์ ชัน้ 31  

หมู ่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด   

อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทรศพัท์ (66) 2502 0700   โทรสำร  (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด

ส�ำนักงำนใหญ่

200 จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์   

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด   

อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทรศพัท์ (66) 2502 0700   โทรสำร  (66) 2100 8148

ส�ำนักงำนสำขำ

29/9 หมู ่4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบำงพลบั  

อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 11120

200 จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์  

หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด   

อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทรศพัท์ (66) 2502 0700   โทรสำร  (66) 2100 8148

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ากัด

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ากัด

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ากัด

200 จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล ทำวเวอร์ ชัน้ 16  

หมู ่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด  

อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทรศพัท์ (66) 2502 0700   โทรสำร  (66) 2100 8148

12 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



บริษทั ศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

93  ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์ (66) 0  2009-9000, (66) 0  2009-9999 

โทรสำร  (66) 0  2009-9991

บริษทั ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกดั 

193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33  

ถนนรัชดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์ (66) 0  2264-9090 

โทรสำร  (66) 0  2264-0789-90

บริษทั เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกดั 

21 ซอยอ�ำนวยวัฒน์ ถนนสทุธสิำรวินจิฉัย  

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง  

กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศพัท์ (66) 0  2693-2036 

โทรสำร  (66) 0  2693-4189

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง

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

Thamrin Kav3, Jakarta, Indonesia

โทรศพัท์ (62) 021 2303108-9

PT. Mono Technology Indonesia

401 Jardine House, 1 Connaught Place,  

Central, Hong Kong
Mono Technology Hong Kong Limited

100-6 Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

โทรศพัท์ (82) 02 516 7779
Mono Technology Korea Corporation

F511-F515, 5th Floor, Charmvit Tower,  

117 Tran Duy Hung,Trung Hoa Ward,  

Cau Giay District, Hanoi, Vietnam  

โทรศพัท์ (84) 3 5553885    โทรสำร  (84) 3 5553884

Mono Technology Vietnam Co., Ltd.

ที่ตั้งส�ำนักงำนต่ำงประเทศ

TSD
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14 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายพิชญ์ โพธารามิก   อายุ 43 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพนับรษัิท

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ  
London School of Economics & Political Science, UK

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)    72.24

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน  ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - ปัจจบัุน  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
    บมจ. จสัมนิ อินเตอร์เนช่ันแนล

2544 - ปัจจบัุน  กรรมการ บมจ. ทีทีแอนด์ที

2551 - 2553  กรรมการ และประธานกรรมการ 
    บมจ. จสัมิน เทเลคอมซิสเตม็ส์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. พนิเวสท์ คอร์ปอเรช่ัน

2555 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. พวีเีอส ดเีวลลอ็ปเมนท์ 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิทย่อยของ บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนช่ันแนล 

2550 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ทรปิเปิลที อินเทอร์เนต็

2549 - ปัจจบัุน  กรรมการ บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบนด์

2545 - ปัจจบัุน  กรรมการ บรษัิทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2538 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. เอ็มเมอรลัด์ ฟาร์ม 

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา   อายุ 50 ปี
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษัิท 

(วนัท่ีได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาเอก บรหิารธรุกจิ สาขาธรุกจิระหว่างประเทศ  
Alliant International University, San Diego, USA

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 104/2551 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 72/2551

•	 หลกัสตูร Difference 2014 รุน่ 2/2557 
สถาบันพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชิงธรุกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     2.19 

ประสบการณ์ท�างาน
2552 - 2555  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  
    ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

    เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  
    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
    และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
    บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - ปัจจบัุน  กรรมการ บมจ. จสัมิน อนิเตอร์เนชัน่แนล

2551 - 2556     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ไซเบอร์แพลนเนต็ อินเตอร์แอคทีฟ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ทรพัย์สีพ่ีน้่อง

2550 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. อาซาว่า

2550 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ธนาฟ้าไทย

2548 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. พเีอสดบัเบิลยู คาร์ เรนท์ทัล

2547 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
    บจก. โตโยต้า พเีอส เอนเตอร์ไพรซ์

2545 - ปัจจบัุน  กรรมการ บรษัิทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2541 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ว.ี คอนกลอมเมอเรท

15รายงานประจ�าปี 25581สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ 15รายงานประจ�าปี 2558



3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร  อายุ 43 ปี
ผูช่้วยประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด 
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษัิท 

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาตร ีสาขาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์  
Bentley College, Massachusetts, USA

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 104/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.74

1สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ

03

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน ผูช่้วยประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  
    และประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คงิ เทรดดิง้

2550 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. กรนีสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์

2549 - ปัจจบัุน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
    บรษัิทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. นาเวสโก้ 

16 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



4. นายซัง โด ลี     อายุ 40 ปี
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษัิท 

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์และวศิวกรรมอตุสาหการ  
Yonsei University, Seoul, Korea

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 103/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.62

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน กรรมการ กรรมการบรหิาร  
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
    บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2549 - ปัจจบัุน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
    บรษัิทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

04

1สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ

17รายงานประจ�าปี 2558
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18 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์   อายุ 60 ปี
กรรมการ 

(วนัท่ีได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมัธยมด่านส�าโรง

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 105/2551

•	 การอบรมแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านทักษะการบรหิาร 
และการจดัการภายในองค์กรปี 2558 Hue Tourism College, Vietnam

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.19

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คงิ เทรดดิง้

2549 - ปัจจบัุน กรรมการ บรษัิทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. แองเจลิ เทรดดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล

2546 - 2551  บรรณาธกิารบรหิาร บจก. กอซซิปสตาร์ 

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ์  อายุ 47 ปี
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและบัญชี 

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 105/2551

•	 หลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคณุวฒุ ิรุน่ท่ี 10/2558  
โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)     0.36

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ 
    และบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 - 2551  ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ บจก. โมโน เจนเนอเรช่ัน

1สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ

19รายงานประจ�าปี 2558
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20 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(วันท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาโท บัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

•	 ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2960 ประเทศไทย

•	 วุฒบัิตรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (CIA)  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในสหรฐัอเมรกิา

•	 วุฒบัิตรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต (CPIA,QIA)  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

•	 กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

•	 ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากรรุน่ท่ี 1  
สถาบันพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 2/2558
- หลกัสตูร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
- หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 25/2554
- หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  
  รุน่ 1/2554
- หลกัสตูร Refresher Course DCP รุน่ 2/2552
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ 1/2552
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ 7/2551

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  
  Risk Management รุน่ 2/2551
- หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Report รุน่ 5/2550
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุน่1/2550
- หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Report รุน่ 1/2549
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 2/2547
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 38/2546
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2546 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     -

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจบัุน   กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร 
    สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์
ปัจจบัุน   วิทยากรพเิศษ มหาวทิยาลยัรฐั เอกชน  
    และสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ  
    และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการ 
    พิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุป๊
2543 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการบรรษัทภบิาล บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดนิ 
2542 - 2552  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น     

2558 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. เหมราช คลนี วอเตอร์

8. นายปรีชา ลีละศิธร    อายุ 52 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการคร้ังแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•	 หลกัสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) English Program  
  รุน่ 101/2556 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     -

ประสบการณ์ท�างาน 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
    สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2555 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
2553 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 
2550 - ปัจจบัุน  กรรมการผู้จดัการ บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า
2545 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. อนัดามนั ลนัตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. มานะกจิเจรญิ 

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล   อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการคร้ังแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

•	 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู จากสถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่นท่ี 7/2551
•	 หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) English Program 
   รุน่ 101/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     -

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
    และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
    บจก. ข้าวสารทรพัย์สนิ ดเีวลลอปเม้นท์ 

2548 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. มเีดยี เชคเกอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ 

2547 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ 

2545 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. มีเดยี เชคเกอร์

2545 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. นนิจา เอนเทอเทนเม้นท์

2542 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. ซีดซีี วนั

2541 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์ 

2535 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจก. เพรสทิจ กฟิท์ แอนด์ พรีเม่ียม

2532 - ปัจจบัุน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บจก. นวิไวเตก็

1สดัส่วนการถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ 21รายงานประจ�าปี 2558



นายจิรประวัติ  บุณยะเสนนายธวัตวงศ์  ศิลมานนท์นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์01 02 03

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏบัิตกิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ผูอ้�านวยการอาวุโส  
ส�านกัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ผูอ้�านวยการ  
กลุม่ธรุกจิโมบายอินเทอร์เนต็ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายธีรศักดิ์  ธาราวร06
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

22 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



04

020103
05

06

07

นางสาวปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์04
เลขานกุารบรษัิท  
ผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากบัดแูลกจิการ

นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์05
ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารส�านกังาน

นายธีรศักดิ์  ธาราวร นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข07
ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

23รายงานประจ�าปี 2558



24 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

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

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี�านาจควบคมุ ในบรษัิทย่อย บริษัทร่วม หรือบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

บริษัท

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

บริษัท

รายชื่อ

          บริษัทย่อย (ประเทศไทย) บริษัทย่อย (ต่างประเทศ)

MONO
SPORT
ENT

MONO
RADIO

MONO
RADIO
BROAD-
CAST

MONO
TALENT
STUDIO

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



26 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

TTTBB TTTI JINET JASTEL 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  :   / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผู้บริหาร

1. TTTBB     =  บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ 

2. TTTI     =  บจก. ทรปิเปิลที อินเทอร์เนต็ 

3. JINET     =  บจก. จสัมิน อนิเตอร์เนต

4. JASTEL    =  บจก. จสัเทล เนท็เวร์ิค 

5. ACU     =  บจก. อควิเมนท์   

6. PA    =  บจก. พรเีมยีม แอสเซท 

7. ACES  =  บจก. เอเซียส รเียนเนอรลั เซอร์วสิ  

8. TOYOTA PS =  บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

9. GS  =  บจก. กรนีสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์

10. MS  =  บจก. มเีดยี เชคเกอร์
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บริษัท

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

TTTBB TTTI JINET JASTEL 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 MONO BROADCAST

1.  นายพิชญ์  โพธารามิก / /

2.  นายโสรัชย์ อัศวะประภา /,// /,//

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

4.  นายซัง โด ลี /,//,/// //

5   นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ /

6.  นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ // //

7.  นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ // //

8.  นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ /,///

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

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

1บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2558





วนัท่ี 29 มกราคม 2558 บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกดั (มหำชน)  
ได้ย้ำยหลกัทรัพย์  “MONO” และ “MONO-W1” จำกตลำด  
mai มำเข้ำซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET)

วนัท่ี 14 กมุภาพันธ์ 2558 งำนเปิดตัวภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์
แห่งปี “Dragon Blade ดำบมงักรฟัด”  ผลงำนสร้ำงของซุปเปอร์
สตำร์ชำวฮ่องกง เฉินหลง น�ำทัพนกัแสดงน�ำ จอห์น คแูซค 
เอเดรยีน โบรดี ้ชอย ชีวอน (ซุปเปอร์จเูนยีร์)  หลนิเผงิ ฯลฯ 
เดนิพรมแดงเข้ำร่วมงำนกำล่ำพรเีมียร์อย่ำงย่ิงใหญ่กบักจิกรรม 
“ดรำก้อน เบลด กำล่ำไนท์ อิน แบงคอ็ก” ณ ศนูย์กำรค้ำ
สยำมพำรำกอน โดยค่ำยโมโนฟิล์ม ผูน้�ำเข้ำภำพยนตร์เรือ่งนี ้
มำฉำยในประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บรษัิท โมโน โปรดกัช่ัน จ�ำกดั 
ในเครอื โมโนกรุป๊ เริม่กำรก่อสร้ำงสตดูโิอถ่ำยท�ำบนพืน้ท่ี  
12 ไร่ ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบำงพลับ อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จงัหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย อำคำรสตดูโิอถ่ำยท�ำ 2 อำคำร 
และอำคำรส�ำหรบักำรจดักำรแข่งขันกฬีำ 1 อำคำร โดยมมูีลค่ำ
กำรก่อสร้ำงรวมท้ังสิน้ 300 ล้ำนบำท

วนัท่ี 24 มนีาคม 2558  โมโนกรุป๊ แตกไลน์ธรุกจิ “โมโนเรดโิอ”  
เปิดตวัคลืน่ใหม่ เฟรซ็ 91.5 เอฟเอ็ม (FresZ 91.5 FM)  
ท่ีมำพร้อมคอนเซปต์ FresZ Music Timeline เพลงเพรำะ 
หลำกยุคส�ำหรับคนทุกวัย ภำยใต้ชื่องำน “เฟร็ซ สตำร์ท  
แกรนด์โอเพนนิ่ง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนย์กำรค้ำ 
สยำมพำรำกอน

29 มกราคม

14 กุมภาพันธ์

25 กุมภาพันธ์

24 มีนาคม
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เดือนพฤษภาคม โมโนพบัลชิช่ิงเปิดส�ำนกัพมิพ์ใหม่ คอื 
ส�ำนกัพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) น�ำเสนอหนงัสอืนยิำยแปลจำก
ต่ำงประเทศ ท้ังตะวันตกและเอเชีย แนวสบืสวนสอบสวน 
อำชญำกรรม ไซไฟ ฯลฯ เปิดตวัด้วยนยิำยชุด “Wayward 
Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เป็นนยิำยท่ีถกูเสนอช่ือ 
ชิงรำงวลันิยำยระทึกขวัญแห่งปี International Thriller Award 
2013

เดือนมิถุนายน ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกำศ 
รำยช่ือหลกัทรพัย์ท่ีใช้ค�ำนวณดชัน ีSET50 SET100 และ 
SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2558 ( มีผลตั้งแต่  
1 กรกฎำคม - 31 ธนัวำคม 2558) ซ่ึงหลกัทรพัย์  “MONO” 
ได้รบัคัดเลอืกเข้ำสูห่ลกัทรพัย์ในดชัน ีSET100 เป็นครัง้แรก

วันท่ี 27 มิถุนายน 2558 สถำนโีทรทัศน์ช่อง MONO29  
จบัมือกบัโปรโมเตอร์ดงั เกยีรตกิรรีนิทร์ โปรโมช่ัน จดักำรแข่งขัน 
ชกมวยอันย่ิงใหญ่ “โมโน 29 บ๊ิกไฟต์ศกึดวลก�ำป้ันสะท้ำนโลก” 
ณ สนำมกฬีำ อินดอร์ สเตเดยีม หัวหมำก “อ�ำนำจ เกษตร
พฒันำ” แชมป์โลกรุ่นฟลำยเวทของสหพนัธ์มวยนำนำชำต ิ(IBF) 
พบกบั “จอห์น รีล คำซิเมโร่” รองแชมป์อันดบั 1 ชำวฟิลปิปินส์ 
ซ่ึงอ�ำนำจสำมำรถ สร้ำงประวตัศิำสตร์มวยโลกให้เมืองไทย  
ด้วยกำรป้องกันต�ำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่ 4 ได้ส�ำเร็จด้วย 
คะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยด�ำเนินกำรถ่ำยทอดสดให้ชม 
และเชียร์ผ่ำนทีวดิีจติอลช่อง MONO29

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ก่อตัง้บรษัิทย่อย คอื บรษัิท โมโน 
ทำเลนท์ สตดูโิอ จ�ำกดั (Mono Talent Studio) โดยบรษัิท 
โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  
เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบักำรบรหิำรและดแูลจดัหำนกัแสดง 
ศลิปิน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 บรษัิท โมโน โปรดกัช่ัน จ�ำกดั  
ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
ส�ำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ ออกอำกำศผ่ำนทีวี 
ดำวเทียมและเคเบ้ิลทีวี ในนำมช่องโมโน พลสั (Mono Plus) 
ภำยใต้สโลแกน “ควำมสนุกไม่มีวันจบ” น�ำเสนอรำยกำร
โทรทัศน์ท่ีเน้นคณุภำพและสร้ำงควำมบันเทิงให้ผูช้มตลอด 
24 ช่ัวโมง 

เดือนมิถุนายนเดือนพฤษภาคม

27 มิถุนายน

เดือนกรกฎาคม
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10 ตุลาคม

เดือนกรกฎาคม บรษัิท โมโน ฟิล์ม จ�ำกดั ได้ซ้ือลขิสทิธิ์
ภำพยนตร์ต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังยักษ์ใหญ่ของไทย  
คอื บรษัิท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกดั เพือ่ 
ออกอำกำศทำงช่อง MONO29 เอำใจคอหนงัต่ำงประเทศ 
อย่ำงจุใจ รวมถึงให้บริกำรผ่ำนระบบวิดีโอออนดีมำนด ์
ทำงเว็บไซต์ MonoMaxxx.com

เดือนตุลาคม ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกำศผล
ประเมินกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษัิทจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ�ำปี 2558 โดยบรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกดั (มหำชน) 
ได้รบัผลคะแนนในระดบัดเีลศิ หรอื 5 ดำว

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพร์บำสเกต็บอลคลบั 
ชนะเลศิกำรแข่งขนั ไทยแลนด์บำสเกตบอลลกี 2015 (TBL) 
ซ่ึงจดัข้ึนเป็นปีท่ี 4  พร้อมรบัรำงวัลชนะเลศิ 1 ล้ำนบำท และ
เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้ำร่วมศกึบำสเกตบอลชงิแชมป์
อำเซียน 2015

เดือนตลุาคม - พฤศจกิายน โมโนพบัลชิช่ิงเปิด 2 ส�ำนกัพมิพ์
ใหม่ คอื ส�ำนกัพิมพ์กีก๊ บุ๊ค (Geek Book) และส�ำนกัพมิพ์มูฟ 
(Move) โดยส�ำนกัพมิพ์  Geek Book ถ่ำยทอดเรือ่งรำวเฉพำะด้ำน 
หรอืไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ อำทิ ภำพยนตร์ ดนตร ีภำพถ่ำย กำรเดนิทำง  
เช่น หนงัสอื “ชีวิต/ควำมฝัน/นวิยอร์ก (Humans of New York)” 
“ค�ำนงึถงึบำงคน (Everybody is somebody)” และ “ท่องยุโรป
ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน”  ส่วนส�ำนกัพิมพ์ Move น�ำเสนอหลกักำร 
และแนวคดิกำรบรหิำร ปรชัญำจำกบุคคลท่ีมชีือ่เสยีง หรอืบุคคล
ท่ีสร้ำงแรงบันดำลใจ เช่น หนงัสอื “Xiaomi กลยุทธ์ป้ันแบรนด์ 
หมืน่ล้ำนแบบเสยีวหมี”่ และ “สตเีวน เจอร์รำร์ด ต�ำนำนตลอดกำล 
แห่งแอนฟิลด์”

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีกำรเปลีย่นแปลงกำรจดัเรยีง 
ช่องโทรทัศน์ส�ำหรับทีวีดิจิตอลตำมประกำศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรจดัล�ำดบับรกิำรโทรทัศน์ ซ่ึงได้ประกำศ
ในรำชกจิจำนเุบกษำเม่ือวนัท่ี 2 ตลุำคม 2558 มผีลท�ำให้ 
ผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ในระบบดำวเทียมและเคเบ้ิลต้องจดัให้ 
มรีำยกำรโทรทัศน์ท่ีให้บรกิำรเป็นกำรท่ัวไป (ช่องทีวดีจิติอล)  
ไว้ท่ีช่องรำยกำร 1- 36 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถจ�ำเลขช่องได้
เม่ือดรูำยกำรทวีีดจิติอลจำกแพลตฟอร์มท่ีต่ำงกนั ดงันัน้ สถำนี
โทรทัศน์ช่อง MONO29 จึงจัดอยู่ในหมำยเลข 29 ทุกโครงข่ำย

เดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำทำงด้ำนควำมบันเทิงแบบครบวงจร

ผ่ำนเทคโนโลยีและสื่อที่หลำกหลำย 

เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

สร้ำงสรรค์

สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่า 
และความสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้ำง

เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
ด้วยการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

แสวงหำ

โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ 
และขยายตลาดเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สนับสนุน

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริม

รับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

32 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)





	 ทัง้นี	้กลุม่บรษัิท	โมโน	ซึง่เป็นผู้น�ำ	“Entertainment	 
Content	Creator”	อนัดบั	1	ของเมอืงไทย	ท�ำธรุกจิด้ำนสือ่ 
และให้บริกำรข้อมูล	(Media	and	Content	Business) 
โดยเร่ิมให้บริกำรผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต ์
แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์	 และพัฒนำรูปแบบ
มำเป็นเว็บไซต์วำไรตี้ส�ำหรับวัยรุ ่น	 รวมถึงพัฒนำเว็บ
คอมมูนิตี้ขนำดใหญ่ท่ีมีเนื้อหำสำระบันเทิงมำกมำย 
และเป็นที่รู ้จักกันดีอย่ำง	www.mthai.com	 แหล่งรวม
วีดีโอที่มีจ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมเพิ่มมำกขึ้นเป็นอันดับต้นๆ	 
ของประเทศ

	 พร้อมด้วยการให้บริการด้านธุรกิจบริการเสริม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ที่บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจร่วมกับ 
ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	(Mobile	Operator)	 รายใหญ่ 
ของประเทศ	 โดยเร่ิมต้นให้บริการในรูปแบบ	Interactive	
SMS	on	TV	 ซึ่งผู ้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน	 
Short	Message	Service	(SMS)	 เพือ่แสดงผลบนหน้าจอ
โทรทัศน์แบบ	Real	Time	ผ่านทางสถานโีทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง	5	 เป็นท่ีแรก	 และกลายมาเป็นต้นแบบท่ีรายการ 
โทรทัศน์ต่างๆ	 น�าไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 และ 
ขยายพัฒนาบรกิาร	SMS	ท้ังในรปูแบบการดาวน์โหลดภาพ 
และเสยีง	การให้ข้อมลูข่าวสาร	การเล่นเกม	รวมถงึการพฒันา 
แอพพลเิคชัน่ส�าหรบัสมาร์ทโฟน	ซ่ึงบรกิารเหล่านียั้งถกูน�าไป 
พฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในต่างประเทศ
อีกด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือ	 และ
ขยายการให้บริการไปในสื่ออ่ืนๆ	 เพ่ิมเติม	 รวมทั้งด�าเนิน
ธรุกจิการให้บรกิารด้านบันเทิง	(Entertainment	Business)	 

ซึง่ท�าให้ธรุกจิมีความเกีย่วเนือ่งและส่งเสรมิกนัแบบครบวงจร	 
อันประกอบด้วย	ธรุกจิสือ่สิง่พิมพ์	ธุรกจิสือ่ทีว	ีธรุกจิสือ่วทิยุ	
ธุรกจิเพลง	และธรุกจิภาพยนตร์	และในปี		2557	ภายหลงัจากท่ี 
บรษัิท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษัิทย่อยเข้าร่วม 
และเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ 
ในระบบดจิติอล	ในหมวดหมูท่ั่วไปแบบความคมชัดปกต	ิ(SD)	 
บรษัิทได้เปิดให้บรกิารสถานโีทรทัศน์	 “โมโน	 ทเวนตี้ไนน์”	 
(MONO29)	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “ฟรทีีวีท่ีม	ี หนงัด	ี ซรีีส์่ดงั	 
มากท่ีสดุ”	ซ่ึงถอืเป็นอีกหนึง่ธรุกจิหลกัของกลุม่บริษัท

	 ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทุน	 ในปี	2555	
บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	mai	 ในวันท่ี	 
6	 มิถุนายน	2556	 ด้วยทุนจดทะเบียน	140	 ล้านบาท	 
(โดยมหุ้ีนสามัญจ�านวน	1,400	ล้านหุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 
0.10	 บาท)	 บริษัทได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้น 
รวม	2,702.75	ล้านบาท	ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่น�าไปใช้
ลงทุนในธรุกจิทีวดีจิติอล

	 เม่ือวันท่ี	12	 กันยายน	2557	 ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2557	 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 
140	 ล้านบาท	 เป็น	462	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ทุนจ�านวน	3,220	ล้านหุน้	และจัดสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ	 
ส�าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 และรองรับการใช้สิทธ ิ
ตามใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทครัง้ท่ี	1	
(MONO–W1)	เพ่ือให้มคีณุสมบัตใินการย้ายเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(SET)	และได้ด�าเนนิการ 
ย้ายหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันท่ี	29	 มกราคม	2558	 รวมถึง 
การเพิม่ทุนเพือ่ระดมทุนอย่างต่อเนือ่งในอนาคต

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด 

(มหำชน) ก่อต้ังขึน้เมือ่วนัที ่15 มีนำคม 2545  

ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  50 ล้ำนบำท 

โดยนำยพิชญ ์  โพธำรำมิก บริษัท เข ้ ำ 

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai)  

ในปี 2556 และย้ำยหลักทรัพย์เข้ำซื้อขำย 

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

เม่ือวนัที ่29 มกรำคม 2558
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	 และเมือ่วันท่ี	23	 เมษายน	2558	 ทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2558	 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุ้น 
คงเหลอืจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญครัง้ก่อน	และมมีติ
เพิม่ทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป	(General	Mandate)	จ�านวน	
308	ล้านหุน้	ซึง่ท�าให้ปัจจบัุน	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2558	 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	492,799,997.50	 บาท	 และ 
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	310,093,553.70	บาท

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 หนึง่ในเป้าหมายของบรษัิท	คอืความเป็นผูน้�าตลาด
ในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย	 
โดยมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยี	และผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง 
ในทุกๆกลุม่ธรุกจิ	 เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	รวมถงึการพัฒนา	Content	และ	 
Application	ใหม่ๆ	ท้ังทางด้านสารสนเทศ	บันเทิง	และเกม
ออนไลน์	เพือ่ตอบโจทย์และเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการ
ของกลุม่ลกูค้าได้อย่างครบถ้วน	นอกจากนีบ้รษัิท	ยังมแีผน 
การขยายขอบเขตการประกอบธรุกจิท่ีมีความเกีย่วเนือ่งกบั 
ธรุกจิท่ีบรษัิทท�าอยู่	 และสามารถสนับสนนุซ่ึงกนัและกนัได้	 
โดยมีแผนท่ีจะพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมกับ 
พนัธมติรท้ังในและต่างประเทศ	บรษัิทมีนโยบายขยายธรุกจิ 
สู่ต่างประเทศ	 โดยใช้ความเช่ียวชาญจากธุรกิจหลักท่ีม ี
น�าไปต่อยอด	 และปรับรูปแบบเนื้อหาให้เข้ากับความนิยม 

และวฒันธรรมของแต่ละประเทศ	 ซ่ึงในปี	2558	 บรษัิทเริม่ 
เข้าไปท�าการศึกษาธุรกิจการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 และได้เป็น 
พันธมิตรท่ีดีกับบริษัทเทเลนอร์ของนอร์เวย์	 ผู ้ซ่ึงชนะ 
การประมูลและได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา	ซึง่ถอืเป็นอีกหนึง่โอกาส 
อันดใีนการท่ีกลุม่บรษัิทจะขยายธรุกจิดงักล่าว

	 ในช่วง	2	 ปีที่ผ่านมา	 ธุรกิจสื่อทีวีได้ก้าวเข้ามา 
เป็นอีกหนึง่ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษัิท	ภายใต้	สถานโีทรทัศน์	
“โมโน	 ทเวนตี้ไนน์”	(MONO29)	 ซ่ึงแพร่ภาพออกอากาศ 
ตัง้แต่เดอืนเมษายน	2557	เป็นต้นมา	บรษัิทมุ่งเน้นน�าเสนอ
รายการท่ีมีคณุภาพ	 ควบคูไ่ปกบัความบันเทิงท่ีสร้างสรรค์ 
ให้กบัผูช้มรายการ	ทกุเพศ	ทกุวัย	และมกีารก�าหนดทิศทางช่อง 
ท่ีชัดเจน	ในการเป็นช่อง	“ฟรทีีวท่ีีมี	หนงัด	ีซรีส์ีดงั	มากทีส่ดุ”	 
ในฐานะผูเ้ล่นหน้าใหม่ในวงการฟรทีีวี	ช่อง	MONO29	ได้ผล 
ตอบรับจากผูช้มเป็นท่ีน่าพอใจ	มยีอดเรตติง้ของผูช้มท่ีสงูข้ึน 
อย่างต่อเนือ่ง	 เพียงระยะเวลา	2	 ปี	 ได้ก้าวข้ึนมาเป็นช่อง 
อันดบัท่ี	5	ของช่องทีวีดจิิตอลท้ังหมด	และมเีป้าหมายท่ีจะก้าว 
สูใ่นอันดบัเรตติง้	1	ใน	3	ของช่องทีผู่ช้มนยิมมากท่ีสดุ	รวมถึง 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี	5	-	10	%	ของมลูค่ารวมของตลาด 
โฆษณาผ่านสือ่ทีวใีนปัจจบัุน	ซ่ึงจะเป็นช่องทางหลกัท่ีจะสร้าง
รายได้ให้กลุม่บรษัิทเตบิโตต่อไปในอนาคต
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โครงสร้ำงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

	 บรษัิท	 โมโน	 เทคโนโลยี	 จ�ากดั	(มหาชน)	 มบีรษัิทย่อยท้ังสิน้	15	 บรษัิท	 แบ่งการประกอบธรุกจิออกเป็น	2	 สายธรุกิจ	 
ประกอบด้วย	 ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	 (Media	and	Content	Business)	 และธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	 
(Entertainment	Business)	โดยภาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษัิทย่อย	ดงันี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

บรษัิท	โมโน	อินโฟ	ซิสเตม็ส์	จ�ากดั

บรษัิท	โมโน	ทราเวล	จ�ากดั

บรษัิท	โมโน	เจนเนอเรช่ัน	จ�ากดั

บรษัิท	โมโน	โปรดกัช่ัน	จ�ากดั

บรษัิท	โมโน	ทาเลนท์	สตดูโิอ	จ�ากดั	

PT.	Mono	Technology	Indonesia	1)		

Mono	Technology	Korea	Corporation

Mono	Technology	Hong	Kong	Limited

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ธรุกจิส่ือทวีี

Mono	Technology	Vietnam	Company	Limited

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

99%

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

บรษัิท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากดั

บริษัท	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากดั

บรษัิท	โมโน	เรดโิอ	จ�ากดั

บริษัท	โมโน	เรดโิอ	บรอดคาซท์	จ�ากดั

ธรุกจิส่ือวทิยุ

 ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

บรษัิท	โมโน	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด

บรษัิท	โมโน	ฟิล์ม	จ�ากดั 2)

ธรุกจิเพลง

ธรุกจิภาพยนตร์

1)	ถอืหุ้นโดย	บรษัิท	โมโน	เจนเนอเรช่ัน	จ�ากดั	1%
2)	ถอืหุ้นโดย	บรษัิท	โมโน	เจนเนอเรช่ัน	จ�ากดั	100%
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กลุ่มบริษัทแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สำยธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1 ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล 

(Media and Content Business)

ธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต

	 ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคโดยให้บรกิาร 
ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และ 
สือ่อนิเทอร์เนต็	ประกอบด้วยบริการท่ีหลากหลายท้ังบรกิาร	 
Short	Message	Service	 (SMS)	 บริการ	 Interactive	 
Voice	Response	(IVR)	 ผ่านหมายเลข	1900-108-XXX	
และ	*336	 บรกิารเสยีงเพลงรอสาย	 บรกิาร	Mobile	Site	
ส�าหรับรองรับการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ	 และบริการ
แอพพลิเคช่ันส�าหรับสมาร์ทโฟน	 เช่น	 แอพพลิเคช่ัน	 
Mono29	Shake	(ร่วมสนุกกับเกมของช่อง	MONO29)	 
Gossip	Exclusive	(ข้อมูลเบ้ืองลกึดารา)	เป็นต้น

	 พร้อมท้ังการให้บรกิารเวบ็ไซต์คอมมูนติีข้นาดใหญ่	 
ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่นวัยท�างาน	 มีสถิติผู้เข้าชม 
เป็นอันดับต้นๆของประเทศ	 เช่น	www.mthai.com	 
และเว็บไซต ์ ให ้บริการจอง ท่ีพักออนไลน ์ 	 ได ้แก ่	 
www.hotelsthailand.com	และ	www.hotelthailand.com	
ซ่ึงบรษัิทได้พฒันารปูแบบเวบ็ไซต์เพือ่รองรบัการใช้งานของ 
ลกูค้าโดยตอบสนองท้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 และโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ีนอกจากนี้ยังขยายธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตไปยัง
ต่างประเทศ

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

 เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์	 ทั้งหนังสือ	 
นิตยสารและพ็อคเกต็บุ๊คท่ีน�าเสนอ	เน้ือหา	สาระความบันเทิง	 
ซ่ึงครอบคลมุไลฟ์สไตล์และเนือ้หาหลากหลายแนว	ซ่ึงได้รบั 
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานท่ีมีช่ือเสียงท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศ	 อกีท้ังพฒันาต่อยอดในรปูแบบ	 
E-Book	ผ่านเวบ็ไซต์และสมาร์ทโฟน	ภายใต้ชือ่	Mbookstore	 
ซ่ึงเป็นแหล่งรวม	Online	Digital	Book	Store	 โดยมี 
บรกิารต่างๆ	ดังนี้

     

 
    

นติยสำรส�ำหรบัผูช้ำย	ได้แก่	อะลัวร์	(A’Lure)	รัช	(Rush)	 
และนติยสารลเิวอร์พูล	เอฟซ	ีฉบบัภาษาไทย	(LIVERPOOL	 
FC	Thai	Edition)	

นติยสำรส�ำหรบัผูห้ญงิและไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ	ได้แก่	กอซซปิสตาร์	 
(Gossip	Star)	แคมปัส	สตาร์	(Campus	Star)	ไบโอสโคป	
(Bioscope)	 และสแนป	 ซิกเนเจอร์	 (Snap	Signature)	 
รวมถึงหนังสือ	 และพ็อคเก็ตบุ๊ค	 โดยส�านักพิมพ์ภายใต	้
โมโนพบัลชิช่ิง	ซึง่ในปี	2558	เปิดตวัอีก	3	ส�านกัพมิพ์	คอื	 
ส�านกัพมิพ์แมก็ซ์	(MAXX)	น�าเสนอหนงัสอืนยิายแนวสบืสวน
สอบสวน	อาชญกรรม	ส�านกัพมิพ์	กีก๊	 บุค๊	(Geek	Book)	
ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ต่างๆ	ทีน่่าสนใจ	ทัง้เรือ่งของ	ภาพยนตร์	
ดนตร	ีภาพถ่ายฯลฯ	และส�านกัพมิพ์มฟู	(Move)	น�าเสนอ
หลกัการและแนวคดิการบรหิาร

ธุรกิจสื่อทีวี

	 ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 
น�าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีเน้นคณุภาพเพือ่สร้างความบันเทิง
ให้ผูช้มตลอด	24	 ชัว่โมง	 ในนามช่อง	 “โมโน	 ทเวนตี้ไนน์”	 
(MONO29)	 ภายใต้สโลแกน	 ฟรีทีวีท่ีมี	 หนังดี	 ซีรีส์ดัง	 
มากทีส่ดุ	จากสตดูโิอช้ันน�าต่างประเทศ	ทัง้ฮอลลวูีดและเอเชีย	
โดยสามารถรบัชมได้แบบ	2	ภาษา	ทัง้ทางโทรทัศน์	เวบ็ไซต์
และแอพพลเิคช่ัน	 รวมถงึเป็นผูผ้ลติและสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ประเภทบันเทิง	ส�าหรบัออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียม 
และเคเบิลทีวี	 ในนามช่อง	 “โมโน	 พลสั”	(MONO	PLUS)	 
ภายใต้สโลแกน	ความสนกุไม่มวีนัจบ

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจำยเสียง

	 ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศ 
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง	 ภายใต้คลื่น	 “Mono	Fresh	
91.5	FM”	 ซึง่เป็นคลืน่วทิยท่ีุเปิดเพลงจากทุกยคุ	 รวมไว้ใน 
หนึง่เดยีว	ในรปูแบบ	Music	Timeline	เพลงเพราะหลากยุค	 
ส�าหรับคนทุกวัย	 มี ท้ัง เพลงไทย	 และเพลงสากล	 
โดยเริม่ออกอากาศต้นปี	2558

 

37รายงานประจ�าปี 2558



2 ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 

(Entertainment Business)

ธุรกิจเพลง	

	 เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงท่ีเกี่ยวกับ
ศลิปินและเพลงในนามค่ายโมโน	 มวิสคิ	 เน้นการให้บรกิาร
ในรปูแบบดิจติอล	 ผ่านช่องทางยทููป	 แชนแนล	(Youtube	
Channel)	 ซึง่มีผูต้ดิตามอยู่มากกว่า	700,000	 คน	 การฟัง 
และดาวน์โหลดผ่านคลงัเพลงออนไลน์	(Online	Streaming)	 
ได้แก่	 iTunes	KKBox	Deezer	 รวมทั้งการจ�าหน่ายซีด	ี 
วีซีดี	 ดีวีดี	 และอัลบ้ัมภาพของศิลปิน	 และงานโชว์ศิลปิน	
(ShowBiz)	โดยมศีลิปินของค่าย	อาทิ	พที	พรีะ	หนึง่	อภวิฒัน์	 
วงจ-ีทเวนต้ี	ฯลฯ

ธุรกิจภำพยนตร์	

	 เน้นการให้บรกิารเกีย่วกบัภาพยนตร์ครบวงจร	ตัง้แต่ 
การผลิตภาพยนตร์คุณภาพโดยค่ายโมโน	 พิคเจอร์	 เป็น 
ผู้จัดซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ช้ันน�าทัง้ใน 
ประเทศและต่างประเทศ	 เพือ่น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์ 
รวมท้ังการขายลิขสิทธิ์ให้สายหนัง	 ต่างจังหวัด	 เคเบิลทีว	ี 
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี	 และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยให้กับ 
ต่างประเทศ	รวมถงึการน�าภาพยนตร์ท่ีผลติเอง	และภาพยนตร์ 
ท่ีได้ลขิสทิธิม์า	น�ามาให้บรกิารผ่านสือ่ทุกช่องทางของบรษัิท 
อีกทางหนึง่ด้วยรวมถงึบรกิาร	Online	Movie	Streaming	 
ยังมาเสริมให้ธุรกิจเติบโตด้วยการให้บริการภาพยนตร์ 
กว่า	10,000	ชัว่โมง	ผ่านเวบ็ไซต์	Doonung.com	ซึง่ปัจจบัุน 
เปลีย่นช่ือบรกิารเป็น	MonoMaxxx.com
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ประเภทรายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ

ด�าเนินการ
โดย

บริษัท

% 
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

1) ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต Mono Tech
Mono Info

Mono Travel
Mono Indo
Mono Korea

Mono Vietnam

-
100
100
100
100
100

1,137.67 75.95 1,208.86 75.40 1,030.44 49.61

2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 2/ Mono Gen 100 129.44 8.64 81.73 5.10 99.23 5.15

3) ธุรกิจสื่อทีวี 2/ Mono 
Production

Mono
Broadcast 1/

100 41.12 2.75 121.92 7.60 626.74 32.56

4) ธุรกิจสื่อวิทยุ Mono Radio 100 - - - - 1.87 0.10
Mono Radio 
Broadcast

100

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

1) ธุรกิจเพลง 2/ Mono Ent 100 53.09 3.54 28.32 1.76 43.15 2.24

2) ธุรกิจภาพยนตร์ 2/ Mono Film 1/ 100 46.06 3.07 85.48 5.33 161.79 8.40

3) ธุรกิจอื่นๆ - - - - 5.14 0.27

รายได้จากการขาย
และให้บริการรวม

1,407.38 93.95 1,526.31 95.19 1,892.96 98.33

รายได้อื่น 90.58 6.05 77.11 4.81 32.18 1.67

รายได้รวม 1,497.96 100.00 1,603.42 100.00 1,925.14 100.00

 โครงสร้างรายได้ 

	 โครงสร้างรายได้ของบรษัิทและบรษัิทย่อยส�าหรบัปี	2556	-	2558	เป็นดงันี้

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

	 	 		บริษัทถือหุ้น	Mono	Broadcast	และ	Mono	Sport	Entertainment	ทางอ้อม	ผ่านการถือหุ้นใน	Mono	Production	 

	 	 		ซึ่งถือหุ้นใน	Mono	Broadcast	และ	Mono	Sport	Entertainment	ร้อยละ	100

  2/ รวมรายได้จากการน�าเนื้อหา	(Content)	ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

40 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

	 ปี	2558	 ประเทศไทยมีจ�านวนเลขหมายการใช้ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม	83.1	 ล้านเลขหมาย	 และมี 
อัตราส่วนจ�านวนเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นท่ีต่อประชากรรวม	 
(Penetration	rate)	 เท่ากบัร้อยละ	123.5	 ลดลงจากปี	2557	 
ซ่ึงมอัีตราอยู่ท่ีร้อยละ	144.9	โดยลดลงร้อยละ	21.4	เนือ่งจาก 
ก�าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนซิมการ์ดในระบบเติมเงิน 
สิน้สดุลง	ท�าให้หมายเลขถกูระงบัการใช้งานและถกูตดัสญัญาณ 
ในส่วนซิมการ์ดท่ีไม่ได้ลงทะเบียนท้ังหมด	ซ่ึงไม่ได้มผีลกระทบ
กบัตลาดการให้บริการข้อมูลมากนกั

	 ท้ังนี	้มลูค่าตลาดบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	ประกอบด้วย	 
บริการเสยีง	(Voice)	และบรกิารข้อมลู	(Non-Voice)		ในปี		2557	 
และ	คาดการณ์ปี	2558	มมูีลค่าตลาดรวม	209,660	ล้านบาท	
และ	237,658	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยในปี	2558	มสีดัส่วน 
การให้บรกิารด้านข้อมูลร้อยละ	46.9	 ของมูลค่าตลาดรวม	
เมือ่เทียบกบัปี	2557	ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ	38.9	เพิม่ข้ึนร้อยละ	8.0	 
แม้ว่าภาพรวมตลาดจะมีรายได้หลกัมาจากการให้บรกิารเสยีง	 

แต่การเตบิโตของตลาดเป็นผลมาจากแรงขับเคลือ่นของการให้ 
บรกิารข้อมลูเป็นหลกั	 เนือ่งจากผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
พัฒนาการรบัส่งข้อมูลท่ีมีความสะดวกรวดเรว็เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคและเพ่ือการแข่งขัน	รวมถงึความนยิม 
ในอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์	 หรืออุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยท่ี 
เพิม่สงูขึน้			

	 บรษัิทถอืเป็นหนึง่ในผูใ้ห้บรกิารคอนเทนต์ขนาดใหญ่	
(Content	Provider)	ซ่ึงผลติสาระบันเทิงในรปูแบบต่างๆ	มรีะบบ 
เช่ือมต่อให้บริการครบวงจรกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
รายหลกัท้ัง	3	ราย	คอื	เอไอเอส	ดแีทค	และทรมูฟู	ซึง่ให้บรกิาร
ลกูค้าครอบคลมุเลขหมายกว่าร้อยละ	97.3	ของจ�านวนเลขหมาย
ท้ังหมด	 และทีผ่่านมาบรษัิทได้ให้บรกิารข้อมูลในหลากหลาย 
รปูแบบ	ทัง้	SMS	IVR		และ	Mobile	Site	รวมถงึได้เร่งสนบัสนนุ
การพฒันารปูแบบบรกิารดจิติอลคอนเทนต์	 และแอพพลเิคช่ัน
ใหม่ๆ	เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปลีย่นไปของผูบ้รโิภค	

ที่มา	:	เว็บไซต์ส�านักงาน	กสทช.

ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2558

บริการเสียง บริการข้อมูล บริการอื่นๆ

ร้อยละ

45.9

38.2

46.9

15.2

38.9

14.9

50.0

37.5

25.0

12.5

00

Q4/2557

Q4/2558

ที่มา	:	เว็บไซต์ส�านักงาน	กสทช.

ร้อยละของมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปรียบเทียบไตรมาส 4/2557 และไตรมาส 4/2558

8.0

CAT	1.8%

TOT	0.9%

AIS	45.6%

DTAC	29.6%

TRUE	22.1%
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จ�านวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในปี 2553 – 2558

	 บรกิารอินเทอร์เนต็ความเรว็สงู	(Broadband	Internet)	 
เป็นแรงขับเคลื่อนหลักท่ีท�าให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอัตรา 
การขยายตัวมาโดยตลอดหลายปี	ณ	สิน้ปี	2558	 ข้อมูลจาก 
ส�านกังาน	 กสทช.	 จ�านวนผูล้งทะเบียนใช้บรกิารอินเทอร์เนต็
บรอดแบนด์มีจ�านวน	6.4	 ล้านราย	 หรอืคดิเป็นร้อยละ	9.5	

 2553                  2554      2555       2556          2557     2558

จ�านวน	(ล้านราย)

7.0

5.3

3.5

1.8

0

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม	ส�านักงาน	กสทช.

+19.2%

+17.5%

+13.7%

+12.3%

+12.5%

3.8

3.2

4.5

5.1

5.7

6.4

ที่มา	:	ผลส�ารวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี	2558	โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล	(ประเทศไทย)	ร่วมกับทีเอ็นเอส

ต่อจ�านวนประชากร	100	คน	เพ่ิมสงูข้ึนจากปี	2553	-	2557	
เฉล่ียประมาณร้อยละ	15	 ต่อปี	 และจ�านวนครวัเรอืนท่ีเข้าถงึ
อินเทอร์เนต็ความเรว็สงู	คดิเป็นร้อยละ	31.1	ของจ�านวนครวั
เรอืนท้ังประเทศ

มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2555 - 2558

10000

8000

6000

4000

2000

0

จ�านวน	(ล้านบาท)
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           2555                2556                2557                 2558   

+62%

+44%

+53%

6,115

2,783
4,248

9,869



www.sanook.com

 www.kapook.com

www.khaosod.com

www.dek-d.com

สัดส่วนรปูแบบการโฆษณาผ่านสือ่ดิจิตอลในปี 2556 – 2558

2556 2557 2558

ที่มา	:	ผลส�ารวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี	2558	โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล	(ประเทศไทย)	ร่วมกับทีเอ็นเอส

	 ในปี		2558	จากผลส�ารวจมูลค่าเม็ดเงนิโฆษณาผ่าน 
สื่อดิจิทัลในปี	2558	 ซ่ึงข้อมูลเก็บถึงเดือนมิถุนายน	2558	 
พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวมท้ังปีมีอัตราการเติบโต 
อย่างต่อเนือ่ง	 โดยมีมูลค่ารวมกว่า	9,869	 ล้านบาทเตบิโตข้ึน	 
ร้อยละ	62	จาก	6,115	ล้านบาทในปี		2557	ขยายตัวมากกว่าท่ี 
คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีท่ี	8,134	ล้านบาท	แต่หากพิจารณาตาม
รปูแบบโฆษณาสือ่ออนไลน์ท่ีได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้	ได้แก่	
เฟซบุก๊	วดิโีอบนยูทูป	และโซเชยีลมีเดยี	ทัง้นี	้การโฆษณาใน 
รปูแบบดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซ่ิงมีการเตบิโตเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย	 
ท�าให้บรษัิทท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิารเวบ็ไซต์อย่างกลุม่บรษัิท	 โมโน	 
ต้องมีการปรบัตวั	ทัง้การหาพนัธมิตรทางคอนเทนต์	การพัฒนา 
คอนเทนต์ใหม่ๆ	 การท�าการตลาดผ่านสือ่โซเชียลมีเดยี	 และ 
การให้บรกิารเวบ็ไซต์ท่ีสามารถตอบสนองอุปกรณ์สมาร์ทดไีวซ์ 
ต่างๆ	 ซึง่ท�าให้เวบ็ไซต์	Mthai.com	 ของบรษัิท	 ยงัคงได้รบั 
ความนยิม	 และติดอันดบัเวบ็ไซต์ท่ีมผีูเ้ข้าเยีย่มชมสงูสดุเป็น 
อันดบั	4	ของประเทศ	(จากสถติขิองบรษัิท	ศนูย์วจิยันวตักรรม
อินเทอร์เน็ตไทย	จ�ากดั	ณ	เดอืนธนัวาคม	2558)

01

02

03 04

05

www.mthai.com

การจัดอันดับเว็บไซต์

Display      

Search     

Facebook     

Video     

Creative Production  

Social Media   

Instant Messaging

Mobile

Programmatic Ad

Others

   

41.0%
28.1% 28.7%

13.0%

21.4%

16.5%

6.7%
6.7%
2.2%3.6%
2.7%5.6%

21.2%

16.0%

14.0%

9.1%

20.2%

6.0%
11.1%

12.2%

6.2%
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ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2558

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

47.0%

4.2%

4.6%

3.7%

3.5%

3.5% 0.9%
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ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

	 ณ	 สิน้ปี	2558	 มลูค่าการโฆษณาผ่านสือ่นติยสาร	 
มีมูลค่า	4,227	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	3.5	ของมลูค่าตลาด
โฆษณารวม	จากปี	2557	ซ่ึงมีมูลค่า	4,931	ล้านบาท	ลดลง 
ประมาณร้อยละ	14.3	 และลดลงอย่างต่อเนือ่งจากปี	2556	 
เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใช้สื่อโฆษณาอ่ืนๆ 
เพิม่ข้ึน	 อย่างสือ่ทีวีดจิติอล	 สือ่ในโรงภาพยนตร์	 สือ่ขนส่ง 
มวลชน	และสือ่อนิเทอร์เนต็หรอืโซเชียลมีเดยีมากข้ึน	เนือ่งจาก
เช่ือว่าสือ่อ่ืนๆ	 เข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคได้ดกีว่า	 สอดคล้องกบั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมีเวลาอ่านนติยสารลดลง	 ส�าหรบั
การแข่งขันในตลาดนิตยสารคาดว่าจะยังมีการแข่งขันสูง 
ท้ังในด้านรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร	 ซึ่งทางบริษัท 
ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บรโิภค	 ในการพฒันาช่องทางใหม่ๆ	 อย่างแอพพลิเคช่ัน	 
Mbookstore	 เพือ่รองรบัผูอ่้านสมัยใหม่ท่ีนยิมใช้สมาร์ทโฟน	 
แท็บเล็ต	 รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทหนังสือ	 และ 
พ็อคเกต็บุ๊ค	โดยการเลอืกสรรแนวหนงัสอืท่ีน่าสนใจ	หรอืคดัสรร 
นกัเขียนคุณภาพท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและมีผูต้ดิตามจ�านวนมาก

ธุรกิจสื่อทีวี

	 ตลาดมลูค่าการโฆษณาผ่านสือ่โทรทัศน์	ถอืเป็นตลาด
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในทุกสือ่	มอีตัราการเข้าถงึประชากรร้อยละ	98	ของ 
ประชากรไทยท้ังหมด	และเป็นแหล่งรวมเม็ดเงนิจากการโฆษณา 
ท่ีมมูีลค่ามากท่ีสดุ	ซึง่ในปี	2558	มมูีลค่าการซ้ือขายโฆษณา
ทางทีวรีวมถงึ	84,511	 ล้านบาท	 คดิเป็นร้อยละ	69.1	 ของ 
เม็ดเงินท้ังหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา	 ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่า
โฆษณาทางทีวีอนาลอ็กร้อยละ	47.0	 ทวีีดจิติอลร้อยละ	17.1	
และทวีีเคเบิล/ดาวเทียมร้อยละ	5.0	

	 หลังจากท่ีมีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดจิติอล	จากเดมิท่ีมช่ีองฟรทีีวอีนาลอ็ก	จ�านวน	 
6	 ช่อง	 ท�าให้เกดิจ�านวนช่องเพิม่ขึน้จากระบบทีวดีจิติอลอกี		 
24	 ช่อง	 ซึง่เริม่เปิดให้บรกิารตัง้แต่เมษายน	2557	 ถอืเป็น 
จดุเปลีย่นของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยครัง้ส�าคญั	
สือ่ทีวีเปลีย่นแปลงไปสูก่ารแข่งขันท่ีเสรมีากข้ึน	 เป็นการสร้าง
ความหลากหลายในแง่เนือ้หา	ลดการผกูขาดความเป็นเจ้าของ
สือ่ลง	มกีารแข่งขันในแง่ธรุกจิเช่าเวลาโฆษณาเพ่ิมข้ึน	ช่วยให้ 
บรษัิทหรอืองค์กรธรุกจิท่ีต้องการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ 

สื่อทีวีอนาล็อก

สื่อทีวีดิจิตอล

สื่อหนังสือพิมพ์

สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม

สื่อวิทยุ

สื่อในโรงภาพยนตร์

สื่อขนส่งมวลชน

ป้ายโฆษณา

สื่อนิตยสาร

สื่ออินเทอร์เน็ต

สื่อในร้านค้า 
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อันดับ หมายเลขช่อง ช่อง
เรตติ้ง ปี 2558

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 35 ช่อง	7 2.600 2.796 2.849 3.108 2.505 2.305

2 33 ช่อง	3	HD 2.153 1.899 1.798 1.972 2.064 1.876

3 23 ช่อง	เวิร์คพอยท	์ทีวี 0.648 0.724 0.716 0.811 0.710 0.590

4 27 ช่อง	8	อาร์เอส 0.390 0.459 0.502 0.521 0.514 0.449

5 29 ช่อง โมโน ทเวนตี้ไนน์ 0.329 0.308 0.326 0.406 0.370 0.373

6 31 ช่อง	วัน	จีเอ็มเอ็ม 0.245 0.216 0.247 0.272 0.250 0.246

7 28 ช่อง	3	SD 0.188 0.213 0.183 0.215 0.208 0.220

8 30 ช่อง	9	อสมท. 0.220 0.213 0.211 0.204 0.191 0.183

9 24 ช่อง	ทรูฟอร์ยู 0.093 0.143 0.159 0.150 0.149 0.134

10 13 ช่อง	3	แฟมิลี่ 0.095 0.100 0.119 0.144 0.112 0.132

หรือบรกิารมีทางเลอืกมากข้ึน	และแนวโน้มอัตราค่าโฆษณา 
เฉลีย่ท่ีลดลง	โดยมกีารคาดการณ์ว่าเม็ดเงนิโฆษณา	จะเกดิ 
การกระจายตวัอย่างสมดลุตามฐานผูช้มมากข้ึน	 เนือ่งจาก 
ดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตติ้งที่แม่นย�า	 ซึ่งจะสร้างความ 
น่าเช่ือถอืให้แก่ผู้ซ้ือเวลาโฆษณามากกว่าระบบเดมิ	 อกีท้ัง 
มกีารจดัหมวดหมูท่ี่ชัดเจนท�าให้ผูซ้ื้อโฆษณาสามารถเลอืกซ้ือ 
เวลากบัช่องสถานท่ีีตรงกลุม่เป้าหมายได้มากข้ึน	 และจาก 
การคาดการณ์ของกสทช.	ในช่วง	5	ปี	ข้างหน้าของการเปลีย่นสู่ 
ทีวดีจิติอลจะช่วยกระตุน้เม็ดเงนิในอุตสาหกรรมโฆษณาให้
เตบิโตขึน้เป็นเท่าตวัจากปัจจบัุน	

	 จากจ�านวนช่องทีวดิีจติอลท่ีเพิม่ข้ึน	 ผูป้ระกอบการ
มกีารปรบัอตัราค่าโฆษณาลงเพือ่การแข่งขนัทางธรุกจิ	 โดยปี	 
2558	มมูีลค่าโฆษณาผ่านทีวดีจิติอล	20,930	ล้านบาท	แม้ว่า
จะเพ่ิมขึน้จากปี	2557	 ถงึร้อยละ	143.9	 แต่เมือ่เทียบกบั 
ทีวอีนาลอ็ก	57,526	ล้านบาท	ยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีไม่สงูมากนกั	

	 ท้ังนี	้แม้ว่าจะมีหลายปัจจยัท่ีท�าให้การเตบิโตไม่เป็นไป
ตามท่ีคาด	อาทิ	สภาวะเศรษฐกจิท่ีส่งผลต่อการจบัจ่ายใช้สอย
และการลงโฆษณาของเจ้าของสนิค้าและบรกิาร	 การขยาย 
โครงข่ายทีวีดจิติอล	Multiplexer	(MUX)	และปัจจยัอืน่ๆ	ท่ีเป็น 
แรงสนบัสนนุการเปลีย่นผ่านจากทีวอีนาลอ็กสูด่จิติอล	แต่บรษัิท 
ยังมุ่งเน้นการผลติ	 จดัหา	 และน�าเสนอรายการท่ีมีคณุภาพ	 
คอนเทนต์ระดับพรเีมยีมและการวางต�าแหน่งทางการตลาด 
ท่ีชัดเจน	 ท�าให้เรตติง้มีการเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 โดย 
เดอืนธนัวาคม	2558	 มอีตัราร้อยละของจ�านวนคนดโูทรทัศน์ 
ในระบบดจิติอลท่ัวประเทศเฉลีย่ต่อนาที	 อายุ	4	 ปี	 ขึน้ไป	 
ออกอากาศวันจันทร์	-	วนัอาทิตย์	เวลา	6.00	-	23.59	น.	อยูท่ี่	 
0.373	 ซ่ึงอยู่ในอนัดบัท่ี	5	 ของช่องฟรทีีวท้ัีงหมด	 ซึง่ถอืว่า 
เป็นการก้าวกระโดดส�าหรบัช่องน้องใหม่ในแวดวงฟรทีีวอีย่างดี

 ร้อยละของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2558
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ที่มา	:	รายงานของบริษัท	เอจีบี	นีลเส็น	มีเดีย	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ 

	 ณ	สิน้ปี	2558	มลูค่าการโฆษณาผ่านสือ่วิทย	ุมมูีลค่า	 
5,675	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	4.6	ของมลูค่าตลาดโฆษณารวม	 
จากปี	2557	ซึง่มมูีลค่า	5,610	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนร้อยละ	1.2	 
ถือเป็นอีกหนึง่สือ่ท่ีได้รบัผลกระทบจากการขยายตวัของสือ่ 
ใหม่ๆ	อย่าง	ทวีดีจิติอล	สือ่อินเทอร์เนต็	ฯลฯ	ท�าให้มีการเตบิโต 
ไม่สงูมาก	 แต่ธุรกจิสือ่วทิยุยังคงน่าสนใจจากการท่ีเป็นสือ่ท่ีมี 
มลูค่าตลาดอันดบัท่ี	3	 รองจากสือ่ทีว	ี และสือ่หนงัสอืพมิพ์	 

ด้วยความต้องการท่ีจะเพ่ิมสือ่ของบรษัิทให้มีความหลากหลาย	
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีช่วยในการประชาสัมพันธ์บริษัท	
รวมถงึบรกิารของบรษัิทให้เป็นท่ีรูจั้กมากข้ึน	 ทางบรษัิทจงึ 
ได้เปิดให้บรกิารโมโนเรดโิอ	ภายใต้คลืน่	"MONO	Fresh 91.5	FM"	 
ในปี		2558	ซึง่ยังคงต้องอาศยัเวลาเพือ่สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรูจ้กั	
ผ่านการน�าเสนอเพลงท่ีเข้าถงึกลุม่ผูฟั้ง	 และการจดักจิกรรม 
ท่ีสร้างความสมัพันธ์กบักลุม่ผูฟั้ง

4

3

2

1

0

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

เรตติ้ง

เรตติ้ง

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

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

46 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ 

	 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ 
การสือ่สารได้ส่งผลกระทบต่อวถิชีีวติของคนในปัจจบัุน	ผู้บรโิภค 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง	 ฟังเพลงจากซีดี	 ดีวีดี	 
เป็นการบรโิภคในรปูแบบดิจติอลมากขึน้	โดยเฉพาะอินเทอร์เนต็ 
และโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีเข้ามามีบทบาท	 ให้การรบัสือ่บันเทิง
เปลีย่นรปูแบบไป	 ธรุกจิบันเทิงสามารถใช้สือ่สมยัใหม่เหล่านี้
ในการพฒันาและน�าเสนอคอนเทนต์ส�าหรบัให้บรกิาร	 ซึง่เป็น
ช่องทางในการหารายได้ท่ีมแีนวโน้มเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
และจะกลายเป็นสือ่หลกัในอนาคตอันใกล้	 กลุม่บรษัิท	 โมโน	
อาศยัความได้เปรยีบด้านเทคโนโลยีท่ีด�าเนนิธรุกจิมายาวนาน	
ผลติสาระความบันเทิงผ่านสือ่ดจิติอล	และสร้างความแตกต่าง
ท่ีมอียู่	ให้เกิดทางเลอืกใหม่ให้กบัผูบ้รโิภค

	 ธรุกจิบันเทิงของบรษัิท	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิเพลง
ของบรษัิท	ถอืเป็นค่ายเพลงขนาดกลาง	ท่ีเป็นอีกหนึง่ทางเลอืก
ให้กบักลุม่ผู้ฟัง	มไิด้มุ่งเป็นคูแ่ข่งโดยตรงกบับรษัิทใด	โดยเน้น

ตลาดเพลงไทยสากลสไตล์ป็อปมวิสคิ	 และเพลงฟังสบายๆ	 
ซึง่ถอืเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีได้รบัความนยิมสงู	มีกลุม่ผูฟั้งหลกั 
คือ	 กลุม่วัยรุน่	 จนถึงวัยท�างาน	 บรษัิทสร้างสรรค์ผลงานท่ี 
มีคณุภาพ	 และเน้นการให้บรกิารในรปูแบบดจิติอลเป็นหลกั 
ผ่านช่องทางต่างๆ	 ทีก่ลุม่ผูฟั้งสมัยใหม่นยิม	 อาทิ	 ผ่านยูทูป	
แชนแนล	 หรอืคลงัเพลงออนไลน์	 รวมถงึบรกิารดาวน์โหลด
เพลง	เสยีงรอสายต่างๆ

	 ส�าหรับธุรกิจภาพยนตร์	 บริษัทด�าเนินการผลิต
ภาพยนตร์ไทย	 และจดัซ้ือลขิสทิธิภ์าพยนตร์จากต่างประเทศ
เพ่ือเข้ามาฉายในประเทศ	 โดยมคู่ีแข่งเป็นค่ายหนงัผูน้�าเข้า
ภาพยนตร์เข้ามาจดัจ�าหน่ายในประเทศไทย	แต่บรษัิทมจีดุแข็ง 
ในการเป็นพันธมติรกบัค่ายหนงัช้ันน�าและค่ายหนงัอสิระท้ังใน 
และต่างประเทศ	 ซึ่งสามารถคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพ 
ท้ังจากอเมรกิา	 ยโุรป	 เอเชีย	 จีน	 ฮ่องกง	ญีปุ่่น	 และเกาหล	ี 
รวมถงึภาพยนตร์ท่ีได้รบัรางวัลจากเทศกาลหนงัต่างๆ	
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														นอกจากน�าภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์		บรษัิทยัง 
เปิดให้บริการดูหนงัออนไลน์	 ผ่านเวบ็ไซต์	Doonung.com 
ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น	MonoMaxxx.com	 ซึ่งรองรับ 
การรบัชมภาพยนตร์ได้ทุกรปูแบบ	 ผ่านสมาร์ทโฟน	 แทบ็เลต็	
คอมพวิเตอร์	โน๊ตบุค๊	หรอืแม้แต่การรบัชมผ่านอนิเทอร์เนต็ทีวี	 
จากการพฒันาด้านเทคโนโลยีความรวดเรว็ในการรบัส่งข้อมลู	 
การเข้าถงึสือ่บันเทิงของผูฟั้งและผูช้มง่ายข้ึน	สามารถเชือ่มต่อ 
สมาร์ทดีไวซ์	ได้ทกุท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ	บรกิารออนไลน์จงึได้รบั 
ความนยิมอย่างรวดเรว็	แต่ยงัมีอปุสรรคท่ีจ�ากดัการเตบิโตของ 
อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างการละเมิดลขิสทิธิ	์ ซ่ึงมีการป้องกนั
และปราบปรามกนัมาอย่างต่อเนือ่ง	 แต่ยงัไม่สามารถแก้ไข 
ให้หมดไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน

	 กลุม่บรษัิท	โมโน	แบ่งประเภทธรุกจิเป็น	2	ประเภท	
คือ	 กลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	 (Media	and	 
Content	 Business)	 และกลุ ่มธุรกิจการให้บริการ
ด้านบันเทิง	 (Entertainment	Business)	 โดยแบ่งตาม 
กลุม่ธรุกจิได้เป็น	6	ธรุกจิ	ดงันี	้	

1. ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 

2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

3. ธุรกิจสื่อทีวี 

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 

5. ธุรกิจเพลง 

6. ธุรกิจภาพยนตร์ 

โดยมีลกัษณะการประกอบธรุกจิในแต่ละกลุม่ธรุกจิ	ดงันี้
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 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บรษัิทเป็นผูจ้ดัหาข้อมูล	 ข่าวสาร	 และสาระบันเทิงบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	 และสือ่อนิเทอร์เนต็	 ทีพ่ฒันาเนือ้หาและรปูแบบ 
ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ท่ีใช้ชีวติอย่างสะดวกและรวดเรว็	 โดยให้บรกิารท้ังในรปูแบบ	SMS	 เสยีงตอบรบัอตัโนมัต(ิIVR)	 
เสยีงเพลงรอสาย(RBT)	บรกิารข้อมูลเวบ็ไซต์ผ่านมือถอื	(Mobile	Site)	และบรกิารแอพพลเิคช่ันต่างๆ	(Application)	พร้อมทัง้ให้บรกิาร
เวบ็ไซต์คอมมูนติี	้แหล่งชุมชนออนไลน์	www.mthai.com	และให้บรกิารด้านท่องเท่ียว	www.hotelsthailand.com	เป็นต้น

1 ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
(Mobile Internet Business) 

บริการด้านโมบาย

 บริการ SMS	 เป็นระบบให้บรกิารข้อมลูในรปูแบบ

ข้อความสัน้	Short	Message	Service	 มท้ัีงรปูแบบ	A2P	 

(Application	to	Person)	เป็นการส่งข้อมูล	SMS	จากโปรแกรม

ของบรษัิทไปยังผู้ท่ีสมคัรใช้บรกิารนัน้ๆ	เช่น	บรกิารข่าวบันเทิง	

ดวงประจ�าวนัเกดิ	 รายงานผลฟตุบอลสด	 และรปูแบบ	P2A	

(Person	to	Application)	ผูใ้ช้บรกิารส่ง	SMS	มายงัโปรแกรม

ของบริษัท	เช่น	แสดงความคดิเห็นโดยส่ง	SMS	เพือ่แสดงผล

บนจอโทรทัศน์	(Interactive	TV)	เป็นต้น

 บริการ IVR	 เป็นระบบให้บรกิารด้วยเสยีงตอบรบั

อัตโนมตั	ิ ผ่านหมายเลข	1900-108-XXX	 และหมายเลข	 

*336	 โดยคดิค่าบริการเป็นนาที	ทัง้นี	้ บรษัิทได้รบัใบอนญุาต

ใช้หมายเลข	1900-108-001	ถงึ	หมายเลข	1900-108-200	 

จาก	บรษัิท	ทโีอที	จ�ากัด	(มหาชน)	จนถงึวนัท่ี	11	กันยายน		2561	 

และให้บรกิารหมายเลข		*336		ผ่านผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	 

(Mobile	Operator)	ซ่ึงประกอบด้วยบรกิารข้อมูลท่ีหลากหลาย	 

เช่น	*3366	เพ่ือดาวน์โหลดเพลงของค่าย	Mono	Music

 บรกิาร Ring Back Tone (RBT)	เป็นระบบให้บรกิาร

เสยีงเพลงรอสาย	 ซึง่ปัจจบัุนมีเพลงหลากหลายแนวท่ีพร้อม 

ให้บรกิารแก่ลกูค้า

 บริการ Mobile Site	 เป็นระบบให้บรกิารข้อมูล

และสาระบันเทิงในรปูแบบเวบ็ไซต์บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	 เช่น	 

m.mono-mobile.com	 หรือบริการ	On-deck	Portal	 

บนหน้าเว็บไซต์ของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	เช่น	บรกิาร 

ดดูวง	ข่าวดารา	เป็นต้น

รายละเอียดรูปแบบบริการแต่ละประเภท มีดังนี้
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 บรกิาร Mobile Application เป็นระบบให้บรกิารข้อมลู	 

เกม	 และสาระบนัเทิง	 ในรูปแบบแอพพลเิคช่ันหรอืโปรแกรม 

ท่ีออกแบบเฉพาะส�าหรบัระบบปฏบัิตกิารสมาร์ทโฟน	ทัง้ระบบ	 

iOS	และ	Android	ผ่าน	App	Store	ของแต่ละค่าย	ซึง่ปัจจุบัน

บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ที่น่าสนใจ	 อาทิ	 บริการ 

ประเภทเกม	ได้แก่	Mono29Shake	(ร่วมสนุกกบัเกมของช่อง	 

Mono29)	U	Know	Game	(เกมค�าถามความรูร้อบตวั)	และ 

บริการประเภทข่าวสารและบันเทิง	ได้แก่	Mthai	(ข่าวจากเวบ็	 

Mthai)	Mthai	VDO	Clip	(คลิปจากเว็บ	Mthai)	Gossip	 

Exclusive	 (ข้อมูลเบ้ืองลึกดารา)	 และ	Horolive	Talk	 

(ดูดวงออนไลน์)	ฯลฯ

	 ท้ังนี	้บรษัิทได้พฒันาระบบโครงข่ายร่วมกบัผูใ้ห้บรกิาร 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีทุกเครอืข่ายอย่างต่อเนือ่ง	จนปัจจุบันสามารถ 

รองรบัการส่งผ่านข้อมูลและสาระบันเทิงในรปูแบบท่ีหลากหลาย	 

ครอบคลุมเทคโนโลยีการสือ่สารไร้สายทุกระบบ

บริการด้านอินเทอร์เน็ต

 บรกิาร  Online Media ผ่านเวบ็ไซต์เอ็มไทยดอทคอม	

(www.mthai.com)	ซึง่เป็นเวบ็ไซต์คอมมนูติีแ้ละแหล่งรวบรวม

วิดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย	 ในเดือนธันวาคม	2558	 

มีผูเ้ย่ียมชมเวบ็ไซต์	 คดิเป็นจ�านวนหมายเลขไอพท่ีีไม่ซ�า้กนั 

ท่ีเข้ามาเย่ียมชม	(Unique	IP)	 เฉลีย่	810,000	IP	 ต่อวัน	 

และเป็นเว็บไซต์ท่ีมผีูเ้ย่ียมชมสงูสดุเป็นอันดบั	4	ในช่วงดงักล่าว	 

(สถิตจิาก	Truehits.net)	และมีเนือ้หาครอบคลมุในหมวดบันเทิง	 

ข่าว	กฬีา	ผู้หญงิ	ผู้ชาย	วยัรุน่	และอืน่ๆอีกมากมาย	โดยให้บรกิาร 

โฆษณาแบบครบวงจร	(Total	Online	Marketing	Solution)	 

กับบรษัิทคู่ค้า	 เร่ิมตัง้แต่วางแผนแคมเปญโฆษณาและบรกิาร
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พืน้ท่ีโฆษณาให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย ท้ังภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว 

และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรบัชมคลปิวดีโีอ (Preload) ข้ึนอยู่กบั 

งบประมาณและตามความต้องการของลกูค้า 

 บริการ Online Hotel Booking ให้บรกิารด้าน 

ท่องเท่ียว ท้ังบรกิารจองท่ีพกั กจิกรรมท่องเท่ียว และจอง 

ตัว๋เครือ่งบินผ่านออนไลน์ โดยให้บรกิารกบักลุม่ลกูค้าชาวไทย 

และชาวต่างประเทศ ท่ีต้องการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ประเทศแถบอาเซียน หรอืประเทศอืน่ๆท่ัวโลก รวมถงึแนะน�า

สถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว 

ส�าหรับคู่รัก ครอบครัว หรือแบบหมู่คณะ เพื่อให้ลูกค้า 

เกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเท่ียว ซ่ึงให ้

บริการผ่านเว็บไซต์ อันได้แก่ www.hotelsthailand.com  

www.hotelthailand.com เป็นต้น

บริการผลิตและให้บริการข้อมูลในต่างประเทศ

ประเทศอินโดนีเซีย 

 เนื่องด้วยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

อินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เริม่จากผูใ้ห้บรกิาร 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ยกเลิกพันธมิตร 

ท่ีด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบับรกิารเสรมิท้ังหมด อนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาการร้องเรยีนจากลกูค้าท่ีถกูเอารดัเอาเปรยีบจากการใช้ 

บรกิาร ซ่ึงท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเพ่ิมความเข้มงวด 

และเงือ่นไขในการเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิ รวมถงึเพิม่ข้ันตอน 

ในการอนมุติัการเปิดบรกิารใหม่ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบั

ลกูค้า อีกท้ัง ประเทศอินโดนเีซียยังมีการปรบัปรงุกฎระเบียบ 

ว่าด้วยเงือ่นไขการลงทุนส�าหรบัชาวต่างชาตท่ีิกระทบต่อธรุกจิ 

สือ่สารโทรคมนาคม ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารเสรมิผ่านโทรศพัท์ 

เคลือ่นท่ี ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารด้านคอนเทนต์ และมัลติมีเดีย  

ท่ีลงทุนโดยชาวต่างชาตต้ิองมกีารทบทวนสดัส่วนการลงทุน

ใหม่ โดยชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ไม่เกนิร้อยละ 49

 ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมา ทางบรษัิทได้หารอืร่วมกบัผูใ้ห้

บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นท่ีอย่างใกล้ชิด และอาศยัการให้บรกิาร

ผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ 

ในประเทศ (Local Content Provider) ท�าให้ยงัคงด�าเนนิธรุกจิ 

ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาพตลาดของบริการเสริม 

พฤตกิรรมการใช้งานของลกูค้าเปลีย่นไปจากเดมิค่อนข้างมาก  

มสีดัส่วนการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็จากการท�า 

ตลาดของสมาร์ทโฟนจากประเทศจนีท่ีมีราคาถกู รวมถงึเกม

และแอพพลเิคช่ันเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนอย่างรวดเรว็ ท�าให้บรกิาร 

ข้อมูล สาระ ความบันเทิงผ่าน SMS ได้รบัความนยิมลดลง 

ท้ังนี ้ รวมถงึเงือ่นไขในการท�าธรุกจิกบัผูใ้ห้บรกิารคอนเทนต์ 

ในประเทศ ไม่สนบัสนนุหรอืเอ้ือประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิ  

และการท�าการตลาดมากนกั ซ่ึงทางบรษัิทได้ประเมนิสถานการณ์ 

และความคุม้ค่าการลงทุนการท�าธรุกจิมาอย่างต่อเนือ่ง จงึ 

ตดัสนิใจลดขนาดองค์กร และพิจารณาหยุดประกอบธุรกิจ 

ในประเทศอนิโดนเีซียลงช่ัวคราว เพ่ือแสวงหาลูท่างและโอกาส

ใหม่ๆ ในการท�าธรุกจิ

ประเทศเกาหลี 

 Mono Korea มุ่งเน้นการจัดหาคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพ 

จากประเทศเกาหลีใต้ในหลากหลายรปูแบบ อาทิ ภาพยนตร์ 

ซีรีส์ละคร เพื่อสนับสนุนการให้บริการของกลุ่มบริษัทโมโน  

ท้ังในประเทศไทย จีน เวียดนาม และสหภาพเมียนมาร์  

ในขณะเดียวกัน บริษัทแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร  

ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการด้านโทรคมนาคมช้ันน�า อย่าง บรษัิท KT  

เพื่อเสริมศักยภาพในการน�าคอนเทนท์จากประเทศไทย 

ไปให้บรกิารบนช่อง Olleh TV ซ่ึงมจี�านวนสมาชิกท่ีใช้บรกิาร 

อยู่ถงึ 6 ล้านคน  อกีท้ังการท่ีประเทศเกาหลมีอัีตราการเข้าถงึ

อินเทอร์เนต็สงูถงึร้อยละ 84.5 และความนยิมในบรกิารด้าน 

วิดีโอสตรีมมิ่งยังเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการ  

YouTube และ Afreeca TV ท�าให้ Mono Korea เข้าสูร่ปูแบบ 

ธุรกิจของ Multi Channel Network ซ่ึงเป็นช่องทางใน 

การบริหารจัดการคอนเทนต์ประเภทวิดีโอ และอาศัยเครือ

ข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - เกาหลี ในการ 

แสวงหาผู ้สร ้างสรรค์ผลงานจากท้ังสองประเทศท่ีมี

ศักยภาพและมีโอกาสก้าวข้ึนมาเป็นศิลปินแห่งเอเชีย 

ในยุคดิจิตอลอีกด้วย
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ประเทศเวียดนาม

	 ส�าหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม	(Mono	

Vietnam)	 ยังคงด�าเนินการให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที	่ 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม	โดยน�า	Branded	Content	มาให้บรกิาร 

กบัตลาด	 เพือ่ให้บรกิารกบักลุม่ลกูค้าของ	Viettel	Mobifone	 

และ	Vinaphone	ซึง่ท้ังสามบรษัิทถอืเป็นผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์

เคลือ่นท่ี	3	 รายใหญ่ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม	ซึง่ในปี	2558	 

ประชากรเวยีดนามมปีระมาณ	93	ล้านคน	และมียอดของผูใ้ช้ 

บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีกว่า	127	ล้านเลขหมาย	

	 ในปัจจบัุน	บรกิาร	Video	on	Demand	ของคอนเทนต์ 

ประเภทภาพยนตร์และซีรส์ี	 ในประเทศเวยีดนามมีการเตบิโต

อย่างต่อเนื่อง	 ทางบริษัท	 จึงเล็งเห็นโอกาสในการที่ขยาย 

การบรกิารในรปูแบบนีเ้พิม่ขึน้	 จากประสบการณ์ท่ีทางบรษัิท

ได้ให้บรกิาร	Video	Portal	 และ	Music	Portal	 ภายใต้ชือ่ 

บรกิาร	mCine	และ	mMusic	กบั	Mobifone	มาก่อน	ท�าให้ 

ทาง	Vinaphone	 ได้ให้ความไว้วางใจเลือกโมโนเวียดนาม	 

ดูแลการบรกิารด้าน	Video	Content	Product	 ภายใต้ช่ือ	 

TG	Phim	นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทางบรษัิทสามารถเพิม่ฐานลกูค้า

ให้กว้างขวางย่ิงขึน้

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 บรษัิทได้บรรลขุ้อตกลงและร่วมลงนามสญัญาร่วม 

ลงทุน	(Joint	Venture	Agreement)	ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง	

Mono	Technology	Hong	Kong	Limited	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย	 

กับ	Yunnan	Mono	Technology	Co.,	Ltd.	(พนัธมิตรทางธรุกจิ 

ท่ีเข้าร่วมทุน)	 โดยทาง	Mono	Technology	Hong	Kong	 

Limited	 ถอืหุ้นในอัตราร้อยละ	42	 และย่ืนขออนญุาตจดัตัง้

บรษัิทร่วมทุนใหม่	ภายใต้ช่ือ	Yunnan	Mono	Digital	Co.,Ltd.	 

เพ่ือด�าเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและการให้บริการข้อมูล	 

ซ่ึงได้รับการอนุญาตในข้ันต้นให้จัดตั้งบริษัทจากทางการ

ของมณฑลยูนนาน	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี	 ทัง้นี้ 

ยังอยู่ระหว่างการด�าเนนิการบรหิารเพือ่ให้สามารถท�าธรุกรรม

ได้อย่างสมบูรณ์	 อย่างไรกต็าม	 ทางบรษัิทได้เตรยีมความ

พร้อมท้ังทางด้านสถานท่ี	 และบุคลากร	 ส�าหรับรองรับ 

การท�าธุรกิจ	 อีกท้ังยังน�าข้อมูล	 สาระ	 และความบันเทิง	 

ที่ประสบความส�าเร็จในประเทศไทย	 หรือคอนเทนต์ท่ีทาง 

กลุม่บรษัิทเป็นเจ้าของลขิสทิธิ	์มาพฒันา	ปรบัรปูแบบและภาษา 

ให้สามารถให้บรกิารได้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี

 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์	 หรอื	 พม่า	 ชือ่ท่ี 

คนไทยคุน้เคยกนั	ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรประมาณ		53	ล้านคน	 

และคาดว่าจะมีถึง	70	 ล้านคน	 หากรวมประชากรท่ีไม่ได ้

ลงทะเบียน	 หลงัจากท่ีมีการเปิดประเทศ	 ต้อนรบันกัลงทุน

ต่างชาต	ิ เพือ่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพเศรษฐกจิ	

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของเมยีนมาร์	 เป็นทีน่่าจบัตามอง	

จากเดมิมีผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	(Mobile	Operator)	 

เพียง	2	 ราย	 คอื	Myanmar	Post	Telecom	(MPT)	 และ	 

MecTel	ทีด่�าเนนิการโดยรฐับาลและทหาร	 โดยในช่วงกลางปี	 

2557	(ก่อนมีการประมูล)	 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์อยู่เพียง	 

7	 ล้านเลขหมาย	หรอืเพียงร้อยละ	10	 ของจ�านวนประชากร	 

ภายหลงัจากรฐับาลเปิดให้ประมลูใบอนญุาตประกอบกจิการ

โทรคมนาคม	 ท�าให้ได้ผูช้นะ	2	 ราย	 คอื	 บรษัิท	Telenor	 

จากประเทศนอร์เวย์	และบรษัิท	Ooredoo	จากประเทศกาตาร์

	 การเข้ามาของผู้ให้บริการท้ัง	2	 รายนี้	 ส่งผลให้

เกดิการแข่งขันอย่างเสร	ี จากเดมิราคาซิมการ์ดซ่ึงเคยสงูถงึ	 

5,000	ดอลล่าร์สหรฐั	ปัจจบัุนมรีาคาเพียง	1.5	ดอลล่าร์สหรฐั	

คาดว่าปี	2558	 จะมผีูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์มากถงึ	20	 ล้านราย	 

หรอืร้อยละ	30	 ของจ�านวนประชากร	 ซึง่ถอืเป็นโอกาสอนัดี

ท่ีทางบริษัทจะเข้าไปด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านคอนเทนต	์	 

โดยบริษัทเริ่มเข้าไปศึกษาธุรกิจ	 ประเมินความเป็นไปได ้

ในการลงทุน	 สร้างความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรท่ีดีกับ

บรษัิท	Telenor	Myanmar	ซึง่ปัจจุบันได้เริม่เปิดให้บรกิารด้าน	

SMS	อาทิ	 การสมัครข่าว	ดดูวง	 ข้อมลูกฬีา	 และไลฟ์สไตล์

อ่ืนๆ	บรกิารดาวน์โหลด	ภาพและเสยีง	อาทิ	เพลง	วดิโีอ	ฯลฯ	 

ซ่ึงด�าเนนิการโดยบรษัิท	 โมโน	 เทคโนโลย	ี จ�ากดั	(มหาชน)	 

ให้บรกิารท้ังคอนเทนต์ท่ีผลติจากประเทศไทย	 และแสวงหา 

คอนเทนต์ท้องถ่ินท่ีชาวเมียนมาร์นยิม	 และในอนาคตหาก 

อัตราการเตบิโตของจ�านวนผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและ

อินเทอร์เนต็สงูข้ึน	ยิง่ส่งผลให้ธรุกจิการให้บรกิารคอนเทนต์ใน

เมยีนมาร์มกีารเตบิโตท่ีดตีามไปด้วย
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2 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Publishing Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสือ่สิง่พมิพ์	ทัง้หนงัสอื	นติยสาร	และพอ็คเกต็บุ๊ค	ทีน่�าเสนอ	เนือ้หา	สาระความบันเทิง	ทีต่อบสนอง 
ท้ังกลุม่ผูช้าย	 ผูห้ญิง	 และไลฟ์สไตล์ต่างๆ	 โดยเป็นเจ้าของนติยสารท่ีเป็นท่ีรูจ้กั	 อาทิ	 นติยสารกอซซิปสตาร์	 นิตยสารไบโอสโคป	 
นติยสารรชั	 ฯลฯ	 และเป็นผูไ้ด้รบัลขิสทิธิใ์นการผลติหนงัสอืท่ีมีเนือ้หาหลากหลายแนว	 จากนกัเขียนและเจ้าของผลงานท่ีมช่ืีอเสยีง 
ท้ังในและต่างประเทศ	 ด้วยความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี	 เรายังพัฒนาต่อยอดบรกิารผ่าน	Mbookstore.com	 ซึง่เป็นแหล่งรวม	 
Online	Digital	Book	Store	ซ่ึงสามารถใช้บรกิารได้ท้ังจากเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน	

สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือของบริษัท แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

นิตยสารส�าหรับผู้ชาย
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นติยสารรัช (Rush) 

	 เป็นนติยสารไลฟ์สไตล์ส�าหรบัผู้ชาย	 วางจ�าหน่าย 
เป็นรายเดือน	 น�าเสนอภาพของเหล่าดารา	 นางแบบท่ีมีช่ือ	 
รวมถึงเนือ้หาท่ีเกีย่วกบั	สขุภาพ	กฬีา	รถยนต์	เทคโนโลยี

นติยสารอะลวัร์ (A’Lure) 

	 เป็นนติยสารรายเดอืน	น�าเสนอแฟช่ันเซ็กซ่ีนางแบบ 
อะลวัร์	(A’Lure	Girls)	 โดยเน้นการถ่ายทอดความสวยงาม 
อย่างมศิีลปะ	หลากหลายสไตล์	

นิตยสารลเิวอร์พลู เอฟซี ฉบับภาษาไทย  
(LIVERPOOL FC Thai Edition) 

	 เป็นนติยสารรายเดือน	ทีไ่ด้รบัลขิสทิธ์ิอย่างถกูต้องจาก
สโมสรลเิวอร์พลู	 เจาะลกึทุกความเคลือ่นไหวของทีมหงส์แดง 
ลเิวอร์พลู

นติยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) 

	 เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชช่ี	(Paparazzi)	 
ฉบับแรกในประเทศไทย	 วางแผงครัง้แรกเมือ่เดอืนตลุาคม	
2546	 วางจ�าหน่ายเป็นรายสปัดาห์	 ปัจจบัุนได้รบัความนยิม 
และขายดีในอันดบัต้นๆของนติยสารบันเทิงแนวนี	้ น�าเสนอ 
ทุกเรือ่งราวในวงการบันเทิง	เจาะลกึคนดงั	ดาราศลิปิน	นกัร้อง
นกัแสดง	ท่ีมช่ืีอเสยีงท้ังในและต่างประเทศ	 

นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) 

	 เป็นนติยสารรายเดอืน	 ทีน่�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบั
ภาพยนตร์	ท้ังไทยและต่างประเทศ	โดยเน้นท้ังภาพยนตร์ช่ือดงั 
และภาพยนตร์นอกกระแส

นติยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) 

 เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน	 แนวสตรีทแฟช่ัน 
ของเหล่าบรรดาศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทย	 เพ่ือให้สาวกได้ 
อัพเดทความเคลือ่นไหวของแฟชัน่	 มกิซ์แอนด์แมตช์สไตล์ 
ตามเหล่าศิลปินคนโปรด

นติยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) 

	 เป็นนติยสารแจกฟรรีายเดอืน	 ทีน่�าเสนอเรือ่งราว 
ท้ังในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ	 
เป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษา 
ต่างสถาบัน

      ส�านักพิมพ์ในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง  
      เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค  

นิตยสารส�าหรับผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ต่างๆ
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ส�านักพิมพ์ในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง เพื่อผลิตหนังสือ
และพ็อคเก็ตบุ๊ค ตามแนวของแต่ละส�านักพิมพ์ ดังนี้

ส�านกัพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) 

	 น�าเสนอหนงัสอืท่ีแสดงถงึตวัตนของผูห้ญิงยุคปัจจบัุน	
สะท้อนถงึความเข้มแข็งในความอ่อนโยน	 ความเข้าใจชีวิต 
และทัศนคตท่ีิมีต่อสงัคม	 ผ่านเรือ่งราวร่วมสมัยท่ีครอบคลมุ
ท้ังไลฟ์สไตล์	การท่องเท่ียว	การ์ตนู	บทความ	และวรรณกรรม
แปลสมัยใหม่	เปิดตัวเล่มแรกกบั	หนังสอื	คนอะไรเป็นแฟนหมี

ส�านกัพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) 

	 หนงัสอืท่ีน�าเสนอคอนเท้นท์ด้านความเชือ่	โหราศาสตร์	 
การพยากรณ์	ฮวงจุย้	และการเสรมิสร้างพลงัชีวิตด้วยธรรมชาต	ิ
ครบเครือ่งทุกเรือ่งราวของชายหญิงกบัการด�าเนนิชีวติอย่างถกู
ต้องตามหลกัราศีธาต	ุเปิดตัวกบัหนงัสอื	พยากรณ์ชะตาชีวิตปี	
2558	โดยอาจารย์คฑา	ชินบัญชร

ส�านกัพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) 

	 น�าเสนอนยิายแปลจากต่างประเทศท้ังฝ่ังเอเชีย	และ
ตะวันตก	 ซึง่คดัสรรมาโดยเฉพาะ	 เป็นแนวสบืสวนสอบสวน	
อาชฌากรรม	สยองขวญั	ไซไฟ	และแฟนตาซีครบรส	เปิดตวั 
ด้วยนยิายชุด	Wayward	Pines	Trilogy	โดย	Blake	Crouch	 
นกัเขียนท่ีได้รบัความนยิม	 ซึง่ผลงานได้ถกูเสนอช่ือชิงรางวลั
นยิายระทึกขวัญแห่งปี	International	Thriller	Award	2013

ส�านกัพิมพ์กีก๊ บุ๊ค (Geek Book Publishing) 

	 น�าเสนอหนงัสอืท่ีถ่ายทอดความลุม่หลงในเรือ่งราว
เฉพาะด้านท่ีน่าสนใจ	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของ	ภาพยนตร์	ดนตรี	
ภาพถ่าย	การเดนิทาง	หรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ	ทีส่ะท้อนความสนกุ	
การสร้างสรรค์	 หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ่้าน	 โดยเปิดตัว 
หนังสือ	3	 เล่ม	 ได้แก่	1.HUMANS	of	NEW	YORK	 
ชีวติ	/	 ความฝัน	/	 นวิยอร์ก	2.Everybody	is	somebody	 
ค�านงึถงึบางคน	 และ	3.ยโุรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน	 ซึง่คดัสรร
มาจากเฟสบุ๊คแฟนเพจ	 หรือบลอ็กเกอร์ช่ือดงั	 ทีมี่ผูต้ดิตาม
มากมาย

ส�านกัพิมพ์มูฟ (Move Publishing) 

	 น�าเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิด 
การบรหิารธรุกจิ	 ปรชัญาองค์กร	 จากนกับรหิารและบุคคล 
ท่ีมชีือ่เสยีง	 เพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพ	 การพฒันาตนเอง	 
หรอืจุดประกายความฝัน	 ความคดิสร้างสรรค์	 เปิดตวัด้วย
หนงัสอื	Xiaomi	 กลยุทธ์ป้ันแบรนด์หม่ืนล้านแบบเสยีวหม่ี	 
และสตเีวน	เจอร์ราร์ด	ต�านานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์

	 นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดกิจกรรมการประกวด	
Miss	Gossip	Girl	 เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือคดัเลอืกสาวสวย 
มากความสามารถ	 ผลิตศลิปินคณุภาพเข้าสูว่งการบนัเทงิ	 
อีกท้ัง	จัดกจิกรรมการมอบรางวัล	Bioscope	Award	เพือ่เป็น 
ขวัญและก�าลงัใจส�าหรบับุคคลในแวดวงภาพยนตร์ไทยให้ผลติ 
ผลงานท่ีมีคณุภาพสูส่ายตาชาวไทยและนานาประเทศต่อไป
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 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ประกอบธรุกจิให้บรกิารโทรทัศน์ในระบบดจิติอล	ซึง่เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พ่ือให้บรกิารโทรทัศน์ระบบดจิติอล	
ประเภทบรกิารทางธรุกจิระดบัชาต	ิในหมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกต	ิ(SD)	โดยมวีตัถปุระสงค์ในการผลติและน�าเสนอรายการโทรทัศน์ 
ท่ีมีคณุภาพ	เพ่ือสร้างความบันเทิง	สาระความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อผูช้ม	ด้วยรปูแบบรายการท่ีมคีณุภาพ	เน้ือหาท่ีหลากหลายและทันสมัย	 
โดยออกอากาศบนหมายเลขล�าดบัการให้บรกิารช่อง	29	ภายใต้ช่ือ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) 

3 ธุรกิจสื่อทีวี 
(TV Business) 

	 MONO	29	 เริ่มออกอากาศวันแรก	 เมื่อวันท่ี	 
29	เมษายน	2557	ซึง่ผูช้มสามารถรบัชมผ่านทางทีวดีจิติอล	 
กล่อง	Set	Top	Box	จานดาวเทียม	หรือเคเบ้ิลทีว	ีทกุระบบ	 
ได้ทางช่อง	29	 ด้วยระบบเสยีง	2	 ภาษา	 ทัง้ซาวด์แทรก็ 
และพากษ์ไทย	 โดยวางรปูแบบกลยุทธ์ในการเป็น	 “ฟรทีีวี  
ท่ีมีหนังดี ซีรี่ส์ดังมากท่ีสุด” ท่ีน�าเสนอคอนเทนต์ระดับ 
พรเีมีย่ม	ทัง้ภาพยนตร์	ละครและซรีีส์่	ทัง้ไทยและต่างประเทศ	 
รวมท้ังการผลติรายการข่าว	รายการวาไรตีต่้างๆ	ซ่ึงแพร่ภาพ 
ออกอากาศให้ได้รับชมตลอด	24	ช่ัวโมง	

	 ส�าหรบักลุม่เป้าหมายซ่ึงเป็นกลุม่ผูช้มท่ีมไีลฟ์สไตล์ 
ท่ีชอบความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม่	หลากหลาย	และกลุม่ 
ท่ีช่ืนชอบการชมภาพยนตร์	 โดยผู้ชมสามารถรบัชมผ่าน
ช่องทางต่างๆ	ได้อย่างทัว่ถงึ	ผ่านกล่องรับสญัญาณในระบบ 
ดิจิตอล	 กล่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ	C-Band	
และ	KU-Band	 ผ่านเคเบิลท้องถิ่น	 และ	 ผ่านเว็บไซต	์ 
www.mono29.com	 รวมถึงรับชมผ่านแอพพลิเคช่ัน 

บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	 “MONO29”	 ได้ทัง้ในระบบปฏบัิตกิาร	
iOS	และ	Android	และจากความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี	
บรษัิทได้พฒันาการให้บรกิารโทรทัศน์ในลกัษณะ	Social	TV	
ซึง่ให้ผูช้มสามารถปฏิสมัพันธ์	(Interactive)	หรอืมีส่วนร่วมกบั 
รายการท่ีออกอากาศผ่าน	Smart	Device	ต่างๆ	และยงัเช่ือมต่อ 
ระหว่างผู้ชมรายการเข้าด้วยกันโดยอาศัย	Social	Media	 
ได้อีกด้วย
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คอนเทนต์รายการของช่องโมโน ทเวนตี้ไนน์   

รายการบันเทิง

ภาพยนตร์	/	ซีรส์ี

รายการวาไรตี	้และไลฟ์สไตล์

รายการกฬีาเกมส์โชว์
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ละคร

ละคร

รายการข่าว

รายการเด็กและเยาวชน

รายการบันเทิง (ต่อ)
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	 ทางด้าน	 ธรุกจิทีวดีาวเทียม และเคเบิลทีว	ี ในฐานะเป็นผูผ้ลติและ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตัง้แต่ปี	2553	 ในนามช่อง	 ซ่าส์
เนต็เวร์ิค	(Zaa	Network)	 	 โดยเม่ือวนัท่ี	29	กรกฏาคม	2558	บรษัิทได้ท�าการ
เปลีย่นช่ือ	(Rebranding)	ช่องให้อยู่ภายใต้แบรนด์หลกัของ	Mono	Group	โดยใช้
ชือ่	MONO	PLUS	(โมโน	พลสั)	เพือ่ให้เป็นท่ีจดจ�า	และมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การน�าเสนอให้มีความชดัเจน	เพิม่ความเข้มข้นของคอนเทนต์ให้มากย่ิงข้ึน

	 MONO	PLUS	เริม่ต้นด้วยแนวคิดของช่องในรปูแบบ	“ความสนกุไม่มีวัน
จบ” น�าเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีเน้นคณุภาพซ่ึงถ่ายท�าด้วยระบบ	ออกอากาศแบบ	
Full	HD	(High-Definition)	คดัสรรคอนเทนต์ระดบัพรเีมีย่ม	ทัง้ภาพยนตร์	ละคร
ไทย	 ซรีีส์่ท้ังไทยและต่างประเทศ	 รายการเพลง	 รายการวาไรตีแ้ละรายการกฬีา	
โดยปี	2558	ได้สทิธใินการถ่ายทอดการแข่งขันบาสเกตบอลระดบัประเทศ	Thailand	
Basketball	League	(TBL)	และระดับเอเชียน	Asian	Basketball	League	(ABL)	ซึง่
ผูช้มสามารถรับชมได้ทางระบบ	C-Band	ได้แก่	จานด�า	Hisattel	Ideasat	Infosat	
Leotech	PSI	Thaisat	และระบบ	KU-Band	ได้แก่	จานเหลอืง	DTV	และจานด�า	
PSI	OK	จานรับสญัญาณของ	CTH	เคเบิลทีวท่ัีวประเทศ	กล่อง	IPTV	ของ	3BB	
TOT	และ	Vooz	อกีท้ังรบัชมได้ทางเวบ็ไซต์	http://monoplus.mthai.com	ตลอด	
24	ช่ัวโมง

	 ธรุกจิสือ่ทีวมีรีายได้หลกัมาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผูส้นบัสนนุ
รายการ	(Sponsor)	หรอืเจ้าของสนิค้า	โดยเป็นการขายโฆษณาในรปูแบบซ้ือช่วง
เวลา	การไทล์-อิน	(Tie-in)	ในรายการขายพืน้ท่ีแสดงตราสนิค้า	หรอืขายเวลาเพ่ือ
ผลติรายการ	หรอืท�าสกูป๊ส่งเสรมิสนิค้า	รวมทัง้ยังมีรายได้ผ่านอนิเตอร์แอคทีฟทีวี	
(Interactive	TV)	

	 อีกท้ัง	มกิีจกรรมและรายการมากมายจากทางสถานี
โทรทัศน์	MONO29	 อาทิ	 งานพทัยาเคาท์ดาวน์	2016	ณ	 
ท่าเทียบเรือแหลมบาลฮีาย	(พทัยาใต้)	 จงัหวัดชลบุร	ี ในวันท่ี	
29	-	31	ธันวาคม	2558	ซึง่ร่วมกบัเทศบาลเมืองพทัยา	และ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	(ททท.)โดยช่อง	MONO29	 
เป็นผู้ถ่ายทอดสด	 รวมถงึจดัการแข่งขันมวยไทยระดบัโลก
รายการ	MONO29	Top	King	World	Series	งาน	MONO29	
Festival	Big	Fun	Big	Scene	ตะลุยทะลจุอ	ในงานประเพณี
เดือนย่ีเป็ง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และงาน	MONO29	Big	 
Entertainment	 เพือ่เดนิสายประชาสมัพนัธ์ช่องให้เป็นท่ีรูจ้กั
ตามจงัหวดัต่างๆ
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 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ประกอบธรุกจิผลติรายการวทิยุ	เพือ่ออกอากาศผ่านทางสถานวิีทยุกระจายเสยีง	โดยการเข้าร่วมประมลูเวลา	และด�าเนนิการ
จดัรายการวทิยุในระบบเอฟเอ็มร่วมกบัสถานวีทิยุยานเกราะ		ศนูย์การทหารม้า	กองทพับก	เพ่ือประกอบธรุกจิในเชิงพาณชิย์	โดยเป็น
ผู้ด�าเนนิการผลติรายการวทิยุ	คลืน่	“เฟร็ซ	91.5	เอฟเอม็”	(FresZ	91.5	FM)	ซึง่เปิดตวัเม่ือวันท่ี	24	มนีาคม	2558	ภายใต้คอนเซปต์	
“FresZ	Music	Timeline	เพลงเพราะหลากยคุส�าหรบัคนทุกวัย”	เป็นวิทยุคลืน่แรกและคลืน่เดยีว	ทีร่วมเพลงฮติจากทุกยุคไว้ในหนึง่เดยีว	
โดยมกีลุม่เป้าหมาย	คอื	คนท�างาน	นกัศกึษาและคนรุน่ใหม่	

4 ธุรกิจสื่อวิทยุ 
(Radio Business) 

	 ท้ังนี	้บรษัิทได้จดักจิกรรมเพือ่เป็นการประชาสมัพันธ์

และเปิดตวัคลืน่	ภายใต้ช่ืองาน	“เฟรซ็	สตาร์ท	แกรนด์	โอเพนนิง่	 

เฟร็ซ	91.5	เอฟเอม็”	พร้อมศลิปินนกัร้องหลากค่ายมาร่วมงาน 

อย่างคับคัง่	 ณ	 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 และกจิกรรม

ประจ�าเดือน	 เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อันดกีบักลุม่ผูฟั้ง	 อาทิ	 

กิจกรรม	เฟรซ็	มฟูว่ี	(FresZ	Movie)	เสร์ิฟหนงัดใีห้ชมฟร	ีก่อนใคร	 

กิจกรรม	 เฟรซ็	 เอก็ซ์คลซีูฟ	(FresZ	Exclusive)	 ในรูปแบบ 

ทรปิท่องเท่ียวแบบหนึง่วนัพเิศษ	(One	Day	Trip)	 ทีจ่ะพา 

ผูฟั้งพร้อมคนพเิศษไปเตมิความสดช่ืนกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

สดุเอ็กซ์คลซีูฟ
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5 ธุรกิจเพลง 
(Music Business) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ประกอบธรุกจิผลติและสร้างสรรค์สาระบันเทิงท่ีเกีย่วกบัศลิปินและเพลงในนามค่าย	 โมโน	 มวิสคิ	 ด้วยการคดัเลอืกทีมงาน 
ผูม้ปีระสบการณ์ในวงการเพลง	และให้การสนบัสนนุด้านการฝึกฝนศลิปินอย่างเข้มข้น	เพ่ือผลติศลิปินท่ีมคีณุภาพ	และสร้างทางเลอืกท่ี 
แตกต่างให้กบัผูฟั้ง	ซึง่ปัจจบัุน	บริษัทมุ่งเดนิหน้าธรุกจิเพลงโดยเน้นการให้บรกิารในรปูแบบดจิติอล	ผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่	ยทููป	แชนแนล	 
(Youtube	Channel)	ซึง่มีผูต้ดิตามอยู่มากกว่า	700,000	คน	การฟังและดาวน์โหลดผ่านคลงัเพลงออนไลน์	(Online	Streaming)	ได้แก่	
iTunes	KKBox	Deezer	และการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลง	เสยีงรอสาย	และกจิกรรมเล่นเกมส์กบัศลิปินผ่านบรกิารของโมโน	โมบาย

	 ท้ังนี	้ยังมช่ีองทางส�าหรบัพูดคยุ	อพัเดทข่าวสาร	และฟัง
เพลงใหม่ๆ	ของศลิปินท่ีช่ืนชอบทาง	www.mono-music.com	 
และผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Network)	 อย่าง	 
facebook.com/monomusic	 หรอื	Mono	Music	Official	 
Channel	บน	youtube.com/MrMonoMusic	รวมถงึการผลติ	 
วซีีด	ีดวีีด	ีและอัลบ้ัมภาพของศลิปิน	เพือ่การสะสมผลงานของ
แฟนเพลง	และงานโชว์ศลิปิน	(ShowBiz)	ซึง่ได้รบัผลตอบรบั 
ท่ีด	ีโดยศลิปินของค่ายโมโน	มวิสคิ	ทีม่ส่ีวนผลกัดนัความส�าเรจ็	 
ได้แก่	 พที	 พรีะ	 หนึง่	 อภวิฒัน์	 วงจ-ีทเวนตี	้ วงเอสพีเอฟ	 
วงคพัซ	ีฯลฯ

พที	พรีะ	
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วงจ-ีทเวนต้ี

วงคพัซี

วงเอสพเีอฟ หนึง่	อภวัิฒน์หนึง่	อภวัิฒน์
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หนึง่	อภวิฒัน์

วงจ-ีทเวนตี้

6 ธุรกิจภาพยนตร์ 
(Movie Business)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ด�าเนนิธรุกจิโดย	 บรษัิท	 โมโน	 ฟิล์ม	 จ�ากดั	 ประกอบธรุกจิให้บรกิารเกีย่วกบัภาพยนตร์ครบวงจร	 ต้ังแต่การผลติภาพยนตร์
คณุภาพ	 การจดัซ้ือลขิสทิธิภ์าพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ช้ันน�าท้ังในและต่างประเทศเพ่ือน�าออกฉายในโรงภาพยนตร์	 รวมทัง้การขาย 
ลขิสทิธิใ์ห้สายหนงั	ต่างจงัหวดั	เคเบิลทีว	ีสถานโีทรทัศน์ฟรทีีวี	และการขายสทิธิภ์าพยนตร์ไทยให้กบัต่างประเทศ	รวมถงึได้น�าภาพยนตร์
มาให้บริการแบบถูกลขิสทิธิบ์นออนไลน์	(Online	Video	Streaming)	ภายใต้บรกิาร	www.doonung.com	ซึง่ปัจจุบันเปลีย่นช่ือบรกิาร 
เป็น	www.monomaxxx.com	 สมาชกิสามารถเลอืกซ้ือแพค็เกจ็แบบรายวนั	 รายเดอืน	 และรายปี	 โดยมภีาพยนตร์	 ซีรส์ี	 การ์ตนู	 
และรายการต่างๆ	พร้อมบรกิารให้สมาชิกมากกว่า	10,000	ช่ัวโมง	ซ่ึงสามารถรบัชมได้แบบไม่จ�ากดัเรือ่ง

	 ท่ีผ่านมา	ทางบรษัิทผลติภาพยนตร์ไทยท่ีมีคณุภาพ
มาตัง้แต่ปี	2547	 โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์หลากหลายแนว	 
อาทิ	แนวโรแมนตกิ	แอคช่ัน	แฟนตาซี	หรอืสยองขวญั	เพ่ือ 
ออกฉายในโรงภาพยนตร์และขายสทิธิไ์ปยังตลาดต่างประเทศ	 
โดยเข้าร่วมกบัเทศกาลภาพยนตร์ของแต่ละประเทศ	 อกีท้ัง 
ยังด�าเนนิธรุกจิจดัหา	 จดัซ้ือลขิสทิธิภ์าพยนตร์	 ซรีีส์่	 ละคร	 
เกมโชว์	และรายการท่ีน่าสนใจ	จากผูผ้ลติผลงานท่ีมีคณุภาพ 
ท้ังในประเทศ	ได้แก่	สหมงคลฟิล์ม	พระนครฟิล์ม	เอม็พคิเจอร์	 
ยไูนเตด็	โฮม	เอน็เตอร์เทนเมนท์	และต่างประเทศ	ทางยโุรป 
อเมริกา	 Europacorp	 Voltage	 Pictures	 Lotus	 
Entertainment	Film	Nation	 ทางเกาหล	ีKBS	MBC	SBS	 
Joy	N	Contents	ทางจนี	ฮ่องกงและญ่ีปุ่น	Emperor	Universe	
China	Huace	Film	&	TV	Co.,Ltd.	TOEI	ฯลฯ	โดยน�าเสนอผ่าน 

บรกิารดหูนงัออนไลน์ของบรษัิท	และการออกอากาศผ่านช่อง	 
MONO29	 เพ่ือให้ผู้ชมภาพยนตร์มีทางเลือกในการรับชม 
ท่ีหลากหลาย

	 ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีน�าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์	 
ปี	2558	 มีจ�านวนรวม	26	 เรือ่ง	 เป็นภาพยนตร์ท้ังจากฝ่ัง
ยุโรป	 อเมรกิา	 และแถบเอเชียอย่าง	ญีปุ่่น	 เกาหล	ี และจนี	
ล้วนเป็นภาพยนตร์คณุภาพ	 ประกอบด้วยภาพยนตร์ท่ีได้รบั 
รางวัลจากเทศกาลหนงั	หรอืภาพยนตร์ท่ีเป็นท่ีนยิม	ทีน่�าแสดง 
โดยนกัแสดงช้ันน�าของวงการ	 ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูช้ม
เป็นอย่างด	ี และมีแผนท่ีจะน�าภาพยนตร์ต่างชาตท่ีิมีคณุภาพ
ท้ังจาก	 ฮอลลีวูดและเอเชีย	 เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร ์
อย่างต่อเนือ่งในปี	2559
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	 นอกจากนี	้ บรษัิทยงัด�าเนนิการผลติภาพยนตร์ไทย
ในนามค่าย	 โมโน	 พคิเจอร์	(Mono	Picture)	 ซึง่ปีท่ีผ่านมา 
มภีาพยนตร์เข้าฉาย	จ�านวน	3	เรือ่ง	ได้แก่	ภาพยนตร์	2538	
อลัเทอร์มาจบี	 ภาพยนตร์แนวย้อนเวลาท่ีจะพาผูช้มกลบัไปสู ่
ยุครุง่เรอืงของดนตรอัีลเทอร์เนทีฟ	ภาพยนตร์โรแมนตกิ	ดราม่า	 
เร่ืองคนอกหัก	และภาพยนตร์แนวตลกและผอีย่าง	หอแต๋วแตก	 
แหกนะคะ	ซึง่ถอืเป็นภาคท่ี	5	ของซีรส์ีหอแต๋วแตก	ทีไ่ด้ร่วมงาน 
กบับรษัิทพระนครฟิลม์	 เป็นผู้อ�านวยการผลติ	 โดยทางบริษัท 
ได้ร่วมงานกบัผูก้�ากบัและนกัแสดงมากฝีมือมากมาย

ภาพยนตร์ที่เข้าฉายปี 2558

Dragon Blade - ดาบมังกรฟัด

Parasyte Part 2 - ปรสิต ภาค 2

Still Alice - อลิซ...ไม่ลืม Gangnam Blues - โอปป้า  
ซ่ายึดเมือง

The Loft - ห้องเร้นรักอัลเทอร์มาจีบ

หอแต๋วแตก แหกนะคะ
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Last Knights - ล่าล้างทรชน The Riot  Club - เดอะ ไรออท คลับ SPL 2 - โหด ซัด โหด

Maps To The Stars - มายาวิปลาส Love H2O - คนอกหัก

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2558

Parasyte Part 2 -	ปรสติ	ภาค	2
Z For Zachariah	-	โลกเหงาเราสามคน
The Riot Club -	เดอะ	ไรออท	คลบั
SPL 2 -	โหด	ซัด	โหด
Knock Knock -	ล่อมาเชือด
Outcast -	อศัวินชิงบัลลงัก์
CUB -	ปิดค่ายเชือด
Fathers & Daughters -	สองหัวใจ	สายใยนรินัดร์
108 Demon Kings	-	ศกึอภนิหิารเขาเหลยีงซาน
Burying The Ex -	ซอมบ้ีท่ี(เคย)รกั
Irrational Man -	เออเรชันแนล	แมน
Parasyte Part 1 -	ปรสติ	ภาค	1
Sinister 2 -	เห็น	ต้อง	ตาย	2

Black & White : The Dawn Of Justice	-	คู่มหาประลยั	ไวรสัล้างโลก
Life Partners -	กิก๊เพือ่นรกั	กัก๊เพือ่นเลฟิ
Good Kill	-	โดรนพฆิาต	มหาประลยั
Maps To The Stars -	มายาวิปลาส
The Loft -	ห้องเร้นรกั
TAG -	อวสานโมเอะ
Gangnam Blues -	โอปป้า	ซ่ายดึเมือง
The Duff -	ชะนีซ่าส์	ม่ันหน้าเกนิร้อย
Taking Of Tiger Mountain	-	ยทุธการยึดผาพยัคฆ์
Still Alice -	อลซิ...ไม่ลมื
Last Knights	-	ล่าล้างทรชน
The Gift -	ของขวัญวนัตาย
Dragon Blade -	ดาบมังกรฟัด
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บรษัิทได้ด�ำเนนิธรุกจิต่ำงๆ	ภำยใต้นโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง		มกีำรวำงแผนบรหิำรจดักำร	ตดิตำม	และควบคมุควำมเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม		โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ซึ่งมีหน้ำที่รำยงำนสถำนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงสม�่ำเสมอ	ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท	มีดังนี้

1.  ความเสี่ยงของการแข่งขันในการจัดหา 
คอนเทนต์ส�าหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล

กำรก้ำวเข้ำสูส่นำมของธรุกจิทีวดีจิติอล	ถอืเป็นสนำมท่ีมีกำร
แข่งขนัค่อนข้ำงรุนแรง	อตุสำหกรรมโทรทัศน์ของประเทศมีกำร
เปลีย่นแปลงจำกเดมิท่ีมีฟรทีีวีในระบบอนำลอ็ก	6	 ช่อง	 กลำย
เป็นฟรีทีวใีนระบบดิจติอลถงึ	24	 ช่อง	 เมือ่ผูบ้รโิภคมีทำงเลอืก
ในกำรรบัชมเพิม่ข้ึน	 ผูใ้ห้บรกิำรจงึต้องแข่งขันกนัท้ังจดัหำและ
ผลติรำยกำร	เพือ่ดึงดดูผูช้ม	เนือ่งจำกระดบัควำมนยิมของช่อง
และรำยกำร	(Rating)	มีผลต่อกำรตดัสนิใจลงโฆษณำของเจ้ำของ
สนิค้ำและบรกิำร	ยิง่ช่องรำยกำรมีผูช้มจ�ำนวนมำกหรอื	มีรำยกำร
ท่ีเป็นท่ีนยิมส่งผลต่อกำรก�ำหนดอัตรำค่ำโฆษณำท่ีสงูข้ึน			ดงันัน้	
บรษัิทต้องลงทุนในกำรจดัซ้ือคอนเทนต์ท่ีมีคณุภำพจำกทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ	 ตำมแนวทำงของบรษัิทท่ีเป็นช่องฟรทีีวท่ีีมหีนงัด	ี 
ซรีส์ีดัง	มำกท่ีสดุ	จงึต้องแข่งขันกบัผูใ้ห้บรกิำรท้ังในอตุสำหกรรม
ทีวเีอง	รวมถึงอุตสำหกรรมภำพยนตร์รำยเดมิ	ท�ำให้เกดิควำมไม่
แน่นอนในรำคำต้นทุนจดัซ้ือคอนเทนต์	อกีท้ัง	คอนเทนต์ทีจั่ดหำ
มำอำจจะไม่ได้รบัควำมนยิมอย่ำงท่ีคำดกำรณ์ไว้	

อย่ำงไรกต็ำม	 บรษัิทได้ประเมนิควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุน
และค�ำนงึถงึควำมเสีย่งอยู่อย่ำงสม�ำ่เสมอ	 บรษัิทจงึให้ควำม
ส�ำคญัในกำรจดักำรคอนเทนต์ในกำรใช้งำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ	
มีกำรจัดสรรคอนเทนต์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆท่ีมีของบริษัท	 
เพือ่เป็นกำรลดต้นทุน

2. ความเสี่ยงจากผลการด�าเนินงานขึ้นอยู่กับ
ภาวะของอุตสาหกรรมโฆษณา

เนือ่งด้วยบรษัิทด�ำเนนิธรุกจิด้ำนสือ่		รำยได้จำกค่ำโฆษณำ			
จงึถอืเป็นอกีหนึง่รำยได้หลกัของกลุม่บรษัิท	 ผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบริษัท		จงึข้ึนอยู่กบักำรเตบิโตของตลำดโฆษณำ	และสภำพ
ทำงเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อตลำด
โฆษณำ	 เมือ่เศรษฐกจิขยำยตวั	 จะมีกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสือ่
ต่ำงๆ	มำกข้ึน	และหำกเศรษฐกจิชะลอตวั		กำรใช้งบโฆษณำจะ
ลดลง	ส�ำหรบัสือ่ทีวีซ่ึงเป็นสือ่ท่ีมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสงูท่ีสดุ
ในอตุสำหกรรมโฆษณำกต็ำม	แต่หำกเทียบกบัจ�ำนวนผูใ้ห้บรกิำร

ธรุกจิทีวีดจิติอลรำยใหม่	ยงัถอืเป็นสดัส่วนท่ีค่อนข้ำงต�ำ่	โดยเมด็
เงนิโฆษณำยังคงอยู่ท่ีสือ่ทีวีท่ีเป็นช่องอนำลอ็กหรอืเจ้ำตลำดเดมิ
เป็นหลกั	 	 ส�ำหรบัสือ่อืน่ๆของบรษัิทท่ีนอกจำกทีวแีล้ว	 ในปีที่
ผ่ำนบรษัิทกไ็ด้รบัผลกระทบจำกกำรเตบิโตของสือ่ใหม่ๆ	 เข้ำมำ
ทดแทนส่ือโฆษณำในรปูแบบเดมิๆ	อย่ำงเช่น	โซเชียลมเีดยี	เช่น
เดียวกบับรษัิทท่ีด�ำเนนิธรุกจิสือ่ด้วยเช่นกนั	

ถึงแม้ว่ำ	 ภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำโดยรวมปีท่ีผ่ำนมำ	 
จะอยู่ในภำวะชะงกังนัหรอืมีกำรเตบิโตค่อนข้ำงต�ำ่	 อนัเนือ่งมำ
จำกสภำวะเศรษฐกจิกต็ำม	แต่เชือ่ว่ำอุตสำหกรรมโฆษณำจะยังคง
เติบโตต่อไปได้	จำกกำรแข่งขันของผูใ้ห้บรกิำรสือ่ต่ำงๆ	อกีท้ังกำร
ลงโฆษณำผ่ำนส่ือทีวีดิจติอลยงัมีอัตรำทีไ่ม่สงูมำก	สำมำรถดงึดดู
ให้เจ้ำของสนิค้ำและบรกิำรหรอืผูท่ี้ต้องกำรลงโฆษณำมีทำงเลอืก
อ่ืนๆ	 ในหลำยระดบัรำคำ	 ประกอบกบักลยุทธ์ของบรษัิทท่ีเน้น
พัฒนำคณุภำพของคอนเทนต์	และพฒันำช่องทำงกำรให้บรกิำร
ท่ีหลำกหลำยและน�ำสมัยอย่ำงต่อเนือ่ง			ท�ำให้เช่ือว่ำบรษัิทจะยัง
คงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและอยูร่อดในอุตสำหกรรมนีไ้ด้

3. ความเสี่ยงจากการด�าเนินการเปลี่ยนผ่าน
ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลล่าช้า รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงและควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นบัเป็นปีท่ีสองของธรุกจิทีวีดจิติอล		ยงัมีหลำยปัจจยัท่ีท�ำให้
กำรเตบิโตไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์	 อนัเนือ่งมำจำกแผนงำน
นโยบำยท่ีเกีย่วข้องกบักำรดแูลกจิกำรทีวดีจิติอลท่ีล่ำช้ำ	 	 อำทิ	
กำรประชำสมัพนัธ์กำรรบัรูแ้ก่ประชำชนท่ัวประเทศ	 กำรจดักำร
เรยีงระบบหมำยเลขช่องผ่ำนระบบโทรทัศน์ต่ำงๆ	กำรจดัท�ำมำตร
วัดผลควำมนยิมผูช้ม	 ซึง่ทำงกลุม่บรษัิท	 โมโน	 จงึต้องเพิม่งบ
ประมำณ	และหำพันธมิตรทำงธรุกจิในกำรประชำสมัพนัธ์ส่งเสรมิ
กำรรบัชมโทรทัศน์ผ่ำนระบบดจิติอลด้วยตนเองควบคูก่บัภำครฐั

อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทยังคงรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติตำม 
กฎระเบียบต่ำงๆ	 รวมถงึ	 บรษัิทได้เข้ำร่วมหำรอืกบัหน่วยงำน
ภำครฐัอยู่เสมอถงึกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเกีย่วข้องกบักำร
ประกอบธรุกจิทีวีดจิติอล	โดยตัง้มัน่จะเป็นส่วนหนึง่ของกำรผลกัดนั 
อุตสำหกรรมโทรทัศน์ให้เตบิโตข้ึนต่อไป
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4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้บริการของลูกค้า

ในปัจจบัุน	 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป	 ตำม 
กำรพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยีในยคุดจิติอล	 ท่ีช่วยตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในทุกด้ำน	อปุกรณ์สือ่สำรทีทั่นสมัยขึน้	
กำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็ได้ง่ำยและรำคำถกู	รวมถงึสงัคมออนไลน์	
(Social	Media)	 มบีทบำทส�ำคญัต่อพฤตกิรรมเป็นอย่ำงมำก	 
ผูบ้รโิภคมทีำงเลอืกในกำรเสพสือ่	 หรอืกำรบรโิภคคอนเทนต์ท่ี
หลำกหลำยมำกข้ึน	 และอำจจะเปลีย่นพฤตกิรรมจำกสือ่หนึง่
ไปยังอีกสือ่หนึง่ท่ีสะดวกรวดเรว็กว่ำ	 เช่น	 ไม่รอรบัชมรำยกำร
โทรทัศน์	แต่ค้นหำรำยกำรย้อนหลงัเพือ่รบัชมทำงอินเทอร์เนต็	

ทำงกลุ่มบริษัท	 โมโน	 ด�ำเนินกำรวำงแผนกำรปรับตัว
ทำงธรุกจิ	 และปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรให้บรกิำรคอนเทนต์ให้ 
สอดรับกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของลูกค้ำมำโดยตลอด	 
และมีกำรเช่ือมแพลตฟอร์มแบบองค์รวมและต่อเนือ่งกนัรองรบั
พฤตกิรรมท่ีหลำกหลำยของผูช้มให้ครอบคลมุ	ธุรกจิสือ่ทีวี	ธรุกจิ 
สือ่อินเทอร์เนต็	และสือ่สิง่พมิพ์	รวมถงึกำรพฒันำแอพพลเิคช่ัน
ต่ำงๆ	ไม่ว่ำผูช้มจะอยู่ท่ีไหน	เวลำใด	หรอืมอุีปกรณ์ใดๆ	กส็ำมำรถ
รบัชมคอนเทนต์ของกลุม่บรษัิท	โมโน	ได้ตลอดเวลำ

5. ความเสี่ยงจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

ปัญหำด้ำนลขิสทิธิเ์ป็นหนึง่ในประเดน็ท่ีรัง้กำรเตบิโตของ
ธรุกจิสือ่และคอนเทนต์มำโดยตลอด	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงธรุกจิ
เพลงและภำพยนตร์	 เมือ่เทคโนโลยีมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็	
และกฎหมำยด้ำนลขิสทิธิ	์ มีกำรปรำบปรำม	 และกำรลงโทษไม่
จรงิจงัเท่ำท่ีควร	 ท�ำให้ธรุกจิได้รบัผลกระทบจำกกำรถกูละเมิด
น�ำผลงำนไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนญุำต	 ส่งผลต่อรำยได้ท่ีควร
ได้รบั	หรอืเกดิกำรเสยีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้เพิม่ข้ึน	ซึง่ทำง
บรษัิทได้แก้ไขโดยกำรปรบัรปูแบบกำรบรกิำรผ่ำนระบบดจิติอล	
ในทุกช่องทำงเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร	 
มีกำรตั้งหน่วยงำนภำยในขึ้นมำดูแลกำรละเมิดลิขสิทธิ์อย่ำง
จรงิจงั	 อกีท้ังยังให้ควำมร่วมมือกบัทำงภำครฐัในกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรละเมิดลขิสทิธิ์

6. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงความสามารถ
เฉพาะของบุคลากร

บรษัิทตระหนกัดว่ีำกำรประกอบธรุกจิของบรษัิท	 ส่วนใหญ่
มำจำกแรงสนับสนนุและควำมทุ่มเทในกำรท�ำงำนของบุคลำกร
ท่ีมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน	รวมทัง้ 
ศลิปินและทีมงำนสนบัสนนุ	(People-based)	 ซึง่บรษัิทถอืว่ำ
บุคคลเหล่ำนี้เป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำ	 เป็นก�ำลังส�ำคัญใน 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและผลกัดนัธรุกจิให้เตบิโต	 หำกบรษัิท
ต้องสญูเสยีบุคลำกรท่ีมค่ีำเหล่ำนีไ้ป	อำจต้องใช้เวลำมำกในกำร
สร้ำงบุคลำกรทดแทน	ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และผล 
กำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษัิท	

กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนนี	้จึงเน้นกำรให้ควำมส�ำคญั
กบับุคลำกร	โดยส่งเสรมิพัฒนำควำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิ	และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทให้มำกท่ีสุด	 
รวมถึงกำรให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพัฒนำระบบประเมนิผลกำร
ท�ำงำน	 กำรจ่ำยผลตอบแทนและสวสัดกิำรให้แก่บุคลำกรอย่ำง
เหมำะสม	 เทียบเคยีงได้กบับรษัิทอ่ืนในอุตสำหกรรมเดยีวกนั	
เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจท่ีจะร่วมงำนกบับรษัิทในระยะยำว	 ในส่วน
ของศิลปินในสงักดัจะได้รบักำรวำงแผนกำรบรหิำรคอนเทนท์ใน 
รปูแบบท่ีครบวงจร	 ทัง้ด้ำนกำรน�ำเสนอผลงำน	 กำรป้อนงำน	
และกจิกรรมท่ีก่อให้เกดิรำยได้ต่อศลิปินอย่ำงต่อเนือ่ง		ให้รูส้กึถงึ
ควำมมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนนิงำน	สร้ำงควำมม่ันคง	และพร้อมที่
จะเตบิโตไปกบักลุม่บรษัิท	

7. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี
อ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร  

นำยพิชญ์	 โพธำรำมิก	 เป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 
ถอืหุ้นร้อยละ	72.24	 	 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด	
(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2558)	ซึง่เป็นสดัส่วนท่ีมำกกว่ำ
ร้อยละ	50	เป็นเสยีงข้ำงมำก	สำมำรถควบคุมมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น	 
ควบคมุนโยบำยและกำรบรหิำรงำนในบรษัิทได้	 ยกเว้นเรือ่งท่ี
กฎหมำยหรอืข้อบังคบับรษัิทก�ำหนดให้ต้องได้รบัเสยีง	3	 ใน	4	
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น	 	 ทัง้นี	้ บรษัิทได้จดัโครงสร้ำงกำรบรหิำร
จดักำรโดยมบุีคลำกรท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ	 ก�ำหนดขอบเขต
กำรด�ำเนนิงำน	 กำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำง
ชดัเจน	 มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ	 
3	 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบรษัิท	 เพ่ือตรวจสอบ	 ถ่วงดุล
กำรตดัสนิใจ	 และพจิำรณำอนมัุตริำยกำรต่ำงๆ	 ก่อนน�ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมถงึ	จัดให้มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 
โดยว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช�ำนำญกำรจำกภำยนอกทีเ่ป็นอิสระ	 และ 
ข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ดูแลระบบกำรควบคุม
ภำยใน	 เพือ่สร้ำงควำมม่ันใจให้แก่ผูถ้อืหุ้นถงึควำมโปร่งใสและ
ถ่วงดลุอ�ำนำจในกำรบรหิำรงำนของบรษัิท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 บรษัิทและบรษัิทย่อย	ไม่มข้ีอพพิาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยท่ีมจี�านวน
สูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		ตลอดจนข้อพิพาทที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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	 ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ	 กลุ่มบริษัทโมโน	 ยังคง 

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม	 ควบคูไ่ปกับการพฒันาธรุกจิ

ท่ีก�าลงัเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว	 ด้วยตระหนกัดว่ีาบรษัิทเป็นส่วนหนึง่

ของสังคม	 กลุ่มบริษัทโมโนได้วางแนวทางหลักในการด�าเนินโครงการ 

และกจิกรรม	CSR	ทีมุ่ง่เน้นการ	 “ร่วมกนัให้	 ช่วยกนัท�า”	 สร้างประโยชน์ 

อย่างยัง่ยืนทัง้ด้านสงัคม	(ชมุชนและเยาวชน)	และด้านสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	

โดยความร่วมมอืร่วมใจ	จากพนักงานภายในองค์กร	จิตอาสาและพนัธมติร

ทกุภาคส่วน

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



	 กลุ่มบริษัท	โมโน	ได้น�ำบริบท	Creating	Shared	Value	(CSV)	เป็นหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้ำงแผนงำนด้ำน
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชุมชนและสิง่แวดล้อม	โดยผลกัดนัให้แต่ละธรุกจิภำยในกลุม่บรษัิทเข้ำมำมีบทบำท	ในกำรน�ำศกัยภำพ
ของบุคลำกร	 ควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของแต่ละธุรกิจ	 มำสร้ำงสรรค์แนวทำงสนับสนุนและแก้ไขปัญหำสังคม	 เพื่อสร้ำง
คุณค่ำให้บริษัทเจริญเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่ำงยั่งยืน

โครงการที่แต่ละธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วม

ธุรกิจสื่อทีวี

การเดินสายประชาสัมพันธ์ช่อง MONO29 โดย 
เหล่า Superhero พร้อมกจิกรรมบรจิาคสิง่ของ และ
มอบความสุขให้แก่ชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก 
กจิกรรมวันลอยกระทง

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์    

การสร้างห้องสมดุและผลติหนงัสอืท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อเดก็และเยาวชน

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต

การเปิดโครงการคลกิดที�าดี เป็นพืน้ท่ีประชาสมัพันธ์
กจิกรรมเพือ่สงัคมต่างๆ และรบัสมคัรจติอาสาผ่าน
เวบ็ไซต์ Mthai.com/clickdeetumdee/

ธุรกิจภาพยนตร์

การจดักจิกรรมเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัท่ีประเทศ
เนปาล และกจิกรรมเพ่ือช่วยเหลอืผูพิ้การ

สโมสรกีฬา

การจัดโครงการ Mono Basketball Dream น�า 
นกักฬีาระดบัมอือาชีพของสโมสรโมโน แวมไพร์  
ไปให้ความรูแ้ละเทคนคิแก่เยาวชนในโรงเรยีนต่างๆ 

 โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบาย 
การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมตาม 
หลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
รายละเอยีดดังน้ี
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	 	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเป็นผู้น�ำในธุรกิจด้ำนสื่อ
และกำรให้บรกิำรข้อมลูด้ำนควำมบนัเทงิอย่ำงครบวงจร	 
กลุ่มบริษัท	 โมโน	 ยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลัก
จริยธรรม	 ความเป็นธรรม หลกัการปฏบัิตท่ีิดตีามหลกั
บรรษัทภบิาลท้ังต่อหน่วยงานภายนอก ภายในบรษัิท และ
กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี ซ่ึงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ ตลอดจนก�าหนดข้อพงึปฏบัิตใินจรรยาบรรณ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน ในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง 
ซ่ือสตัย์สจุรติ มคีณุธรรม สร้างการเตบิโต และผลตอบแทน 
ท่ีดใีห้กับผู้ถอืหุ้นอย่างต่อเนือ่ง 

	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

 บรษัิทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบัิติ ของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action  
Coalition) ซ่ึงถอืเป็นโครงการระดบัชาตท่ีิได้รบัการสนบัสนนุ
จากรฐับาลและส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

1 การทุจรติแห่งชาต ิ บรษัิทควบคมุข้ันตอนการปฏบัิตงิาน 
มกีารควบคมุภายในอย่างรดักมุ เพ่ือป้องกนัการทุจรติ  
ท้ังการรบัพนกังานใหม่ท่ีมีข้ันตอนการสรรหาคดัเลอืกท่ี 
โปร่งใส การจดัซ้ือ การเบิกค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณท่ี 
ต้องผ่านการอนมัุตติามอ�านาจอนมัุต ิมหีลกัฐานตรวจสอบได้  
ฯลฯ 

 บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการปลกูฝังจติส�านกึ การป้องกนั 
และการต่อต้านการทุจรติ โดยวางนโยบาย และระเบียบ
การปฏบัิต ิการก�าหนดบทลงโทษอย่างเป็นรปูธรรม ตามท่ี 
ปรากฏในกฎข้อบังคบับรษัิทและข้อปฏบัิตขิองพนกังาน  
ซ่ึงในปี 2558 บรษัิทได้ออกนโยบายเรือ่งการรบัของขวญั  
ของก�านลั โดยห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ทุกคน รบัผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ สิง่ของ ยกเว้น
เทศกาลหรอืประเพณท่ีียอมรบัท่ัวไป โดยของขวญัหรอื
สิง่ของท่ีรบัต้องมีมลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท และแจ้งให้แก่ 
คูค้่าและผูท่ี้เกีย่วข้องรบัทราบนโยบายดงักล่าว ท้ังนี ้บรษัิท 
มช่ีองทางรบัเรือ่งร้องเรยีน ข้อคิดเห็น หรอืข้อเสนอแนะ รวมถงึ 
การแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัพฤติกรรมท่ีอาจส่อถงึการทุจรติ 

2
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองค์กร ท้ังจากพนกังานเอง  
และผู้มส่ีวนได้เสยีอ่ืนผ่านช่องทาง CG Hotline ของบรษัิท 
ซ่ึงในปี 2558 ไม่พบรายงาน หรอืการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน	

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธ ิ
มนษุยชนและยึดหลกัความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซ่ึง 
ถอืเป็นสทิธข้ัินพืน้ฐาน โดยส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
พนกังานมีความเข้าใจและปฏบัิตงิานโดยค�านงึการเคารพ 
สทิธมินษุยชน สทิธหิน้าท่ี และความรบัผดิชอบ ท่ีมีต่อ 
ตนเอง บุคคลอ่ืน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากนัน้ยัง
เสรมิสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ด้วยการไม่เลอืก 
ปฏบัิติต่อผูห้นึง่ผู้ใด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระท�า 
การละเมดิข้อมูลความเป็นส่วนตวั หรอืแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมท้ังวางแนวทาง 
การตดิตามก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทและการ 
ปฏบัิตงิานของพนกังาน มใิห้เข้าข่ายการกระท�าการละเมดิ 
สทิธมินุษยชนและหลกัความเสมอภาคดงักล่าว 

3

	 การปฏิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษัิทได้วางนโยบายดแูลพนกังานตัง้แต่การบรหิาร
ค่าจ้าง การดแูลด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการท�างาน  
สวัสดกิาร การฝึกอบรมและพัฒนาพนกังาน การประเมนิ
ผลงาน โอกาสความก้าวหน้าเตบิโตไปพร้อมองค์กร และ 
งานด้านบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลด้านอืน่ๆ อย่าง 
เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ท่ีเกีย่วข้อง 

4
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู ้  
ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญด้านบุคลากรเสมอว่า 
เป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่า และเป็นรากฐานของความส�าเรจ็  
ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและปรับให้เป็น “องค์กร 
แห่งกำรพัฒนำและเรียนรู้” โดยผสมผสานท้ังความรู ้ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรม 
ขององค์กรควบคูก่นัไป โดยบรษัิทได้จดัรปูแบบการเรยีนรู ้
และการพัฒนาท่ีเหมาะสม ดงันี้

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 บรษัิท เลง็เห็นถงึความส�าคัญด้านบุคลากร ดงันัน้
การดแูลพนกังานเกีย่วกบัเรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดกิารจึง 
บรหิารด้วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้ข้อก�าหนด
ของกฎกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจ�า  
บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานปีนั้นๆ ท่ีสะท้อนเป้าหมายธุรกิจในรอบปี และ 
พจิารณาความส�าเรจ็ของเป้าหมายระยะยาวท่ีมกีารวดัผลงาน 
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถงึการจดัหาสวสัดกิารท่ีเพ่ิม 
ความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไว้ให้ 
พนกังาน เช่น สวสัดกิารประกนัชีวติ สขุภาพและอุบัตเิหตุ  
กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ สวสัดกิารด้านเงนิกู ้ สวสัดกิารนวด 
คลายเส้น สปอร์ตคลับ งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ  
เช่น งานปีใหม่ งานท�าบุญวันคล้ายวันเกิดประจ�าเดือน  
เป็นต้น เพือ่เป็นแรงจงูใจ และขวญัก�าลงัใจให้แก่พนกังาน 
ในการปฏบัิตงิาน

นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

 บรษัิท ตระหนกัถงึความส�าคญัของความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน  
เพือ่ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนือ่ง โดยให้ความส�าคญั 
ควบคูไ่ปกบัการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีของพนกังานภายในองค์กร  
จงึก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ดังนี้

•	 มุง่มัน่พฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีบรษัิท 
น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ในการท�างานให้เกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน

•	 งานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ถอืเป็นหน้าท่ีรบัผดิชอบของพนกังาน 
ทุกคน และบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
พนกังานทุกคนในองค์กรในการด�าเนนิงานตามระบบ 
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

•	 บรษัิทจะสนบัสนนุทรพัยากรอย่างเพยีงพอและเหมาะสม  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส�านึกด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน

ทั้งนี้      
จากการปฏบัิตติามนโยบายฯ ท่ีผ่านมา ยัง 
ไม่ปรากฏว่ามอัีตราการเกดิอุบัตเิหต ุ หรอื  
อัตราการเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�างานจริง 
(Experience)

    จดัให้พนกังานได้เรยีนรูง้านจากการลงมือปฏบัิตงิาน 
นัน้จรงิ (On the job training) เพือ่ให้เกดิการสอนงานและ
ถ่ายทอดความรูค้วามสามารถในงานท่ีรบัผดิชอบ และสนบัสนนุ
ให้พนกังานกล้าคิดและท�าในสิง่ใหม่ๆ  ได้แก้ไขปัญหา อนัจะน�า
ไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างแท้จรงิ

การพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ในสายงาน	(Knowledge	Stream)

    ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัต�าแหน่งท่ีมี 
ความรูค้วามสามารถ เช่ียวชาญในสายงาน มีโอกาสได้ถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน 
ความรูโ้ดยแบ่งเป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ Tutor (แบบห้องเรยีน) 
Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแต่ละ 
รปูแบบสามารถถ่ายทอดได้ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของ 
ผูถ่้ายทอดเอง

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 
(Evaluation)

    ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อน 
ร่วมงานเป็นผูแ้นะน�า(Coaching) และให้ค�าปรกึษา (Consulting)  
เพือ่ให้ผูบั้งคบับัญชาและพนกังานได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ตชิมและให้ค�าแนะน�าในการท�างานร่วมกนั โดยอาศยัช่วงเวลา
ของการท�างานท่ัวไปและในช่วงการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม 
(Education)

    จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและระดับต�าแหน่ง   
ซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน รับการฝึกอบรมในระดับ
หลกัสตูรท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมต่อการท�างานหรอืในหลกัสตูร
ท่ีตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับโอกาสทาง 
สายงานในอนาคต
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ซ่ึงน�าเสนอบุคคล หรอืกลุม่บุคคลท่ีท�าประโยชน์ต่อสงัคม 
เป็นอีกช่องทางให้สงัคมได้รบัรูแ้ละเชิดชูบุคคลท่ีท�าความดี  
และบรษัิทพร้อมรบัฟังความคดิเห็น และปัญหาต่างๆ ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ท้ังเว็บไซต์และโซเชียล มเีดยี เพ่ือปรบัปรงุ 
บรกิารให้เหมาะสม

 ส�าหรับธุรกิจด้านโมบายอินเทอร์เน็ต บริษัทม ี
หน่วยงานท่ีดูแลลูกค้าและผู้บริโภคโดยเฉพาะ อาทิ  
หน่วยงาน Call Center ท่ีสามารถให้ข้อมูลการบรกิาร 
และช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าท่ีใช้บรกิารโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ี และมีช่องทางการติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ 
ในทุกเว็บไซต์ เพื่อรับเรื่องแจ้งปัญหา และแนะน�า 
การใช้งานต่างๆ

ทั้งนี้      ในปี 2558 บรษัิทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากรเป็นจ�านวนท้ังสิน้ 19.97 ล้านบาท 
และมีพนกังานเข้าร่วมการฝึกอบรมท้ังสิน้ประมาณร้อยละ 80 ของจ�านวนพนกังานท้ังหมด

	 นอกจำกนี	้	ทำงบรษิทัได้ค�ำนงึถงึสทิธขิองพนกังำน 
ในอนัทีจ่ะแจ้งข้อมลูปัญหำต่ำงๆ		ข้อร้องเรียน	หรอื	กำรแจ้ง 
กำรกระท�ำควำมผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร	 สำมำรถแจ้งเรื่อง 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดตำมล�ำดับชั้น	 หรือผ่ำนฝ่ำย 
ทรพัยำกรบุคคล	โดยสำมำรถแจ้งด้วยวำจำ	หรือท�ำหนังสือ
แจ้งรำยละเอียด	 พร้อมลงลำยมือชื่อ	 โดยฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลและคณะกรรมกำรบริษัทจะด�ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง 
เพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำ	 หรือลงโทษผู ้กระท�ำควำมผิด		 
กำรตรวจสอบหรอืกำรสอบสวนจะไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้ให้ 
ข้อมลูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทจะให้ควำมคุม้ครองดูแล
ผูแ้จ้งข้อมลู	ผูร้้องเรยีน	หรอืผูแ้จ้งเบำะแสทีก่ระท�ำโดยสจุรติ 
บนพื้นฐำนควำมเป็นธรรม	 ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน้ำที่
กำรงำนของผู้นั้น 

	 	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 เนือ่งด้วยบรษัิทด�าเนนิธรุกจิสือ่ทีว ีถอืเป็นสือ่ท่ีเข้าถงึ 
กลุม่ผูช้มได้ในวงกว้าง บรษัิทจงึได้จดัหาและคดัเลอืกรายการ  
ข้อมูลสาระ ความบันเทิงท่ีมคีณุภาพ ท่ีสร้างความสขุให้กบั 
ผูช้ม ซ่ึงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคใน
การท�าธุรกจิ มกีารน�าเสนอข่าวสาร บทวเิคราะห์ ท่ีเป็นกลาง  
และเช่ือถอืได้ การน�าเสนอภาพยนตร์ ซีรส์ี และรายการ
ต่างๆ ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และผลิตรายการที่
สร้างสรรค์สงัคม อาทิ รายการ Five Minutes Big Hero 
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	 การดูเเลรักษาสิง่เเวดล้อม

 การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม เป็นหนึง่ในเป้าหมายหลกั
ของบริษัท โดยเน้นใน 2 มิต ิคอื การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
และการปลกูฝังจติส�านกึรกัสิง่แวดล้อม โดยในปี 2558 
บริษัทได้จดัโครงการ “คลกิด ีท�าด”ี เพือ่สิง่แวดล้อมดงันี้ 

• กิจกรรมเพาะกล้า และปลูกป่า ร่วมกับมูลนิธิ 
สืบนาคะเสถียร เพื่อฟื้นฟูป่า ณ อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุร ี

• กิจกรรมปลกูป่าชายเลน และปล่อยสตัว์น�า้ ร่วมกบั 
น้องๆ ผู้บกพร่องทางสายตา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาต ิ
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

	 	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	

 บรษัิทตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม จงึได้
ร่วมพฒันาชุมชนท้ังบรเิวณใกล้เคยีง และในถิน่ทุรกนัดาร 
โดยการด�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม 
รวมถงึการส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษา คณุภาพชีวติ
ของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ส�าหรบัปีนี ้บรษัิทยงัคง
ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่การพฒันาชมุชนและสงัคม
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน ดงันี้

• โครงการสร้างอาคารเรยีนโมโน กรุป๊ 6 ให้แก่โรงเรยีน 
บ้านช่องกะพดั อ�าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี  
โดยร่วมกบัมูลนธิ ิ ดร.พชิน ี โพธารามิก เพือ่เดก็ 
และคนชรา ซ่ึงได้ด�าเนนิการสนบัสนนุอาคารเรยีน
อย่างต่อเนือ่งมาเป็นปีท่ี 6 

• โครงการสร้างห้องสมดุมีชีวติเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ  
60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีให้แก่โรงเรยีนบ้านสวนทรพัย์ อ�าเภอท่าแซะ  
จงัหวัดชุมพร

• โครงการสร้างรัว้และปรบัภมูทัิศน์ ให้แก่ศนูย์พฒันา
เดก็เลก็บ้านหม่องสะเทอ อ�าเภอสงัขละบุร ี จงัหวดั
กาญจนบุรี

• โครงการมอบจอ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ให้แก ่
สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

• กจิกรรม MONO29 Give Hug Share Love โดยให้
เหล่าตวัละคร Superhero เดนิสายแจกกอด และมอบ 
หมอนรปูหัวใจเพ่ือเป็นท่ีระลกึส�าหรบัผูบ้รจิาคเงนิเพ่ือ 
ร่วมสมทบทุนให้แก่มลูนธิสิร้างรอยย้ิม

 นอกจากนี ้ กลุม่บรษัิทโมโน ยงัสนบัสนนุกฬีาระดบั
ประเทศ โดยการจดัตัง้และสนบัสนนุสโมสรกฬีาบาสเกตบอล 
คอื สโมสรโมโน แวมไพร์  และสโมสรโมโน ทิวไผ่งาม ภายใต้
การด�าเนนิงานของบรษัิท โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์ 
จ�ากดั โดยเช่ือมโยงระหว่างกฬีากบัธรุกจิสือ่ทีวี และขยายไปสู่
การด�าเนนิธรุกจิเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) ด้วยความมุง่
หมายเพือ่พฒันาวงการกฬีาบาสเกตบอลให้เตบิโตเทียบเคยีง
กฬีาอ่ืนๆ โดยด�าเนนิการใน 2 ทิศทาง คอืการสนบัสนนุนกักฬีา 
และการประชาสมัพันธ์กฬีาให้เป็นท่ีรูจ้กัมากข้ึน
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     บรษัิทสนบัสนนุนกักฬีาระดบัอาชพี รวมถงึการคดัเลอืก 
นกักฬีาระดบัเยาวชน ด้วยการสร้างนกักฬีารุน่ใหม่มาประดบั 
วงการในสงักดั โมโน แวมไพร์ อะคาเดม่ี และเป็นผูส้นบัสนนุ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล ท้ัง TBL 2015  
และ ABL 2015/2016 ผ่านสถานีโทรทัศน์ MONO29 
MONO PLUS และเว็บไซต์ MThai เพ่ือขยายฐานผู้ชม 
ให้มโีอกาสรบัชมกฬีาบาสเกตบอลได้สะดวกย่ิงขึน้

     นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ “ปั้น 
บาสเกตบอล คืนสิง่ดีๆ ให้คนไทย” โดยส่งนกักฬีาระดบัอาชีพ  
เข้าไปฝึกสอนกฬีาบาสเกตบอลให้แก่เยาวชนตามโรงเรยีนต่างๆ  
ภายใต้โครงการ “MONO Basketball Dream” เพือ่สร้าง 
แรงบันดาลใจให้กบัเยาวชนท่ีสนใจในกฬีาบาสเกตบอล รวมถงึ
การสร้างสนามบาสเกตบอลเพือ่เยาวชนและบุคคลท่ัวไป

     บริษัทยังให้การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือผ่าน
โครงการต่างๆ ของภาครฐับาลและเอกชน สถาบันการศกึษา  
รวมถงึมลูนธิ ิชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ ท่ีมีความสอดคล้อง 
กบัสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

การสนับสนุนเงินช่วยเหลอืสถาบนัการศึกษา	โครงการของ
นักศึกษา	 หรือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
เยาวชน	อาทิ	

•	 กจิกรรมวันเดก็แห่งชาตขิองหน่วยงานต่างๆ : เทศบาล
ต�าบลบางพลับ และศูนย์ปฏิบัติการครูฝึกเยาวชน 
จงัหวัดปทุมธานี 

•	 โครงการ อาสาเตมิสขุ โรงเรยีนบ้านผกัขวง จงัหวดั
อุตรดติถ์   

•	 โครงการส่งเสรมิกจิกรรมหุ่นยนต์ (iRAP ROBOT) คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื

•	 โครงการค่ายสวมกาวน์ก้าวสูโ่ดม ครัง้ท่ี 2 โดยคณะ 
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

•	 โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IP & IT Court  
Young Ambassador Award) ประจ�าปี 2558  
โดยศาลทรพัย์สนิทางปัญญาฯ 

•	 การสนบัสนนุการศกึษา สมาคมศษิย์เก่าบัณฑติวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

•	 โครงการสงัคมฮอมใจ๋ ครัง้ท่ี 2 โดยนกัศกึษาคณะสงัคม 
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดกิารสงัคม มหาวิทยาลยั
หัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

•	 โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ โดยคณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

การสนับสนนุเงนิช่วยเหลอืมลูนธิ	ิ/	ชมรม	/	สมาคม	และ
องค์กรต่างๆ	อาทิ

•	 มลูนธิพิระดาบส

•	 มลูนิธอินุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถมัภ์ของสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

•	 โครงการล้อเลือ่นเพ่ือคนพิการ โดยมลูนธิคินพกิาร
ไทย 

•	 โครงการทอดผ้าป่ามหากศุลเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติคน
พิการ โดยมูลนธิสิากลเพ่ือคนพิการ

•	 โครงการ CSR Thailand โดยหนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกจิ

•	 โครงการคืนสันติสุขสู่แดนใต้ โดยศูนย์ผลิตสื่อเพื่อ 
ชาวไทยมสุลมิ บรษัิท แคนดดิ มเีดยี จ�ากดั ร่วมกบั
กองบัญชาการทหารบก 
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•	 โครงการจดัท�าปฏทิินอิสลามประจ�าปี ฮ.ศ. 1437 - 1438  
(พ.ศ. 2559) โดยศนูย์ผลติสือ่เพือ่ชาวไทยมุสลมิ บรษัิท  
แคนดดิ มเีดยี จ�ากดั 

•	 โครงการออกร้านงานกาชาด โดยสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

•	 โครงการช่วยเหลอืเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวประเทศเนปาล 
โดยสภากาชาดไทย 

•	 โครงการร�าลกึ 25 ปี สบื นาคะเสถยีร โดยมลูนธิ ิ
สืบนาคะเสถยีร

•	 การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของมูลนธิสิภาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

•	 โครงการมอบอปุกรณ์กฬีาให้แก่เทศบาลต�าบลแม่ยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    

•	 คอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพ่ือ 
การกศุล โดยสภาอุตสาหกรรม จงัหวัดนนทบุรี

•	 โครงการกอล์ฟการกุศล โดยสมาคมนักเรียนเก่า 
เยอรมัน ในพระบรมราชปูถมัภ์และมูลนธิวิฒันธรรม
ไทย - เยอรมัน

	 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จาก 
	 การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในช่วง 2 – 3 ปีมานี ้สงัคมไทยเริม่ตืน่ตวัในทุกภาคส่วน  
ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน กบัการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซ่ึงส่งผล 
ให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่  
มอี�านาจต่อรองทางการค้าและเศรษฐกจิในเวทีการค้าโลก
มากขึน้ และเกดิการเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติอย่างเสรี 
ท�าให้ประชาชนต้องปรบัตวัและพฒันาตนเองท้ังด้านภาษา
และวฒันธรรม 

 ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้เข้าไปท�าธุรกิจในประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศ และตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงใช้ 
สือ่ท่ีมี ช่วยสนบัสนนุและพัฒนาความรูใ้ห้กบัเยาวชนของ
ประเทศ  โดยทางกลุม่ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ ได้จดัพมิพ์หนงัสอื 
“ภาษาน่ารูสู้ ่AEC” มอบให้แก่เยาวชนและโรงเรยีนต่างๆ  
ท่ัวประเทศ และสามารถอ่านได้ฟรีผ่านเว็บไซต์และ 
แอพพลเิคช่ัน Mbookstore 

 อีกท้ัง การท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจสื่อดิจิตอล จึงให้
ความส�าคญักบัการดแูลด้านความปลอดภยัในการใช้งาน 
เทคโนโยลใีนวงกว้าง บรษัิทได้ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐั  

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีพันธมิตรท่ีดี คือ  
บรษัิท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) และ 
บรษัิท ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากดั (มหาชน) จดัท�า 
หนงัสอื “ฉ 18-  อ่านก่อนจะเกรยีน เซียนเนต็อย่างมคีณุค่า”  
ฉบับท่ี 2 และ 3 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ท่ีถกูต้องในการใช้อนิเทอร์เนต็ ซ่ึงสามารถอ่านฟรผ่ีาน
เว็บไซต์ MThai

 ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในองค์กร กลุม่บรษัิท 
ได้ใช้ความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ต่อการจดัสรรทรพัยากรและควบคมุต้นทุนให้มีประสทิธภิาพ  
ท้ังระบบการแจ้งข่าวสาร ระบบการจดัเกบ็ข้อมลู ฯลฯ พร้อม 
ท้ังน�าเสนอการให้บรกิารแก่ลกูค้าโดยค�านงึถงึคณุภาพของ 
บรกิารเป็นส�าคญั ซ่ึงไม่มธีรุกจิใดในกลุม่บรษัิทท่ีท�าให้เกดิ 
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

 ท่านทีส่นใจสามารถตดิตามรายงานความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมฉบับเตม็ได้จากแบบรายการแสดงข้อมลูประจ�าปี  
(แบบ 56-1) โดยรายละเอียดข่าวของกจิกรรมต่างๆ สามารถ 
ตดิตามเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.mono.co.th/CSR.aspx
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จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว  

 ณ 31 ธันวำคม 2558          

 ทุนจดทะเบียน     :      492,799,997.50  บำท

 ทุนช�ำระแล้ว    :     310,093,553.70  บำท

 หุ้นสำมัญจดทะเบียน      :  4,927,999,975  หุ้น

 หุ้นสำมัญช�ำระแล้ว        :  3,100,935,537  หุ้น

 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ    :  0.10 บำทต่อหุ้น

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น



การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2558

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2558	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2558		มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุ้นคงเหลือจากการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญครั้งก่อน	ซึ่งมีมูลค่า	2.50	บาท	(เป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่าย	จ�านวน	25	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ	0.10	บาท)	และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	(General	Mandate)	จ�านวน	30,800,000	บาท	เพื่อเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ�ากดั	โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบรษัิทจ�านวน	308,000,000	หุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	ท�าให้ 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	462,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	492,799,997.50	บาท			

	 ท้ังนี	้ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บรษัิทมีทุนท่ีช�าระแล้ว	310,093,553.70	บาท	 
เพิม่ขึน้จากปีท่ีผ่านมา	ซึง่อยู่ท่ี	307,999,997.50	บาท	เพิม่ข้ึน	2,093,556.20	บาท	 
เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 (MONO-W1)	 ในเดือน
ธันวาคม	 ปี	2557	 	121,183	 หน่วย	 และการใช้สิทธิแปลงสภาพในปี	2558	 
เพิ่มอกี	20,814,379	หน่วย	รวมเป็น	20,935,562	หน่วย	โดยแปลงเป็นหุ้นสามญั
จ�านวน	20,935,562	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด		10		รายแรกของบริษัท	
ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558		มีดังนี้		

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของ

จ�านวนหุ้น

ทั้งหมด

1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,217,484,780 71.99

2. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 68,000,000 2.21

3. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 0.74

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 22,259,060 0.72

5. Mr. Sang Do Lee 18,700,000 0.61

6. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 17,203,100 0.56

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 13,216,000 0.43

8. นายชาญ บูลกุล 12,629,380 0.41

9. Morgan Stanley & Co. International Plc. 11,953,000 0.39

10.	นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 11,385,000 0.37

	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 664,390,838 21.57

รวม 3,080,121,158 100.00

80 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1	(MONO-W1)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ระบุชือ่ผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได้

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

จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน	1,540,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5	ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 17	ตลุาคม	2557

วันที่เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4	พฤศจิกายน	2557

วันครบก�าหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17	ตุลาคม	2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก 30	ธันวาคม	2557

อัตราการใช้สิทธิ 1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	:	1	หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ 2.50	บาท	ต่อหุ้นบาท/หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2557	 
ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
ของบริษัท	ครั้งที่	1	(MONO-W1)	จ�านวนรวม	1,500,002,627	หน่วย	ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่คิดมูลค่า	ในอัตราส่วน	
14	 หุ้นสามัญเดิมต่อ	15	 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 ในปี	2557	-	2558	 
มีจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิแล้วสะสมรวม	20,935,562	 หน่วย	 
และมีจ� านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ท่ี ยังไม ่ ได ้ มีการใช ้สิทธิคงเหลือ	 
ณ	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	1,479,067,065	หน่วย

รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

81รายงานประจ�าปี 2558



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	 เช่น	 การด�ารงเงินไว้ 
เพื่อลงทุนในอนาคต	 หรือเพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	 หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท	 การจ่ายปันผลประจ�าปีของบริษัท		
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้นได้	 แล้วรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
ในการประชุมคราวต่อไป

	 ส�าหรับบริษัทย่อย	 	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารอง 
ตามกฎหมาย	อย่างไรกด็	ีคณะกรรมการของบรษัิทย่อยและ/หรอืผูถ้อืหุ้นของบรษัิทย่อยนัน้ๆ	จะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลโดยพิจารณา 
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ	 เช่น	 พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ	แต่ละบริษัทย่อยนั้น 

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษทั	มจี�านวน	9	ท่าน	โดยในปี	2558		 
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม	 ทั้งสิ้น	5	 ครั้ง	 โดยมี 
รายช่ือกรรมการและรายละเอียดการเข้าร ่วมประชุม 
ของกรรมการ	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

/จ�านวนการประชุมทั้งหมด 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ 5/5

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ	และกรรมการบริหาร 5/5

4. นายซัง โด ลี กรรมการ	และกรรมการบริหาร 5/5

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 5/5

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ	และกรรมการบริหาร 5/5

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/5

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/5

โดยม	ีนางสาวสรญัญา	อมรรตันสชุาติ	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท	และมนีางสาวปิตฤิด	ีศริสิมัพันธ์	เป็นเลขานกุารบรษัิท	
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 นายพิชญ์	 โพธารามิก	 นายโสรัชย์	 อัศวะประภา	 
นายนวมนิทร์	ประสพเนตร		นายซงั	โด	ล	ี	กรรมการสองในสีค่น 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท	

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

	 ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปีทุกครัง้	ให้กรรมการ 
ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ 
ในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน 
ไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไป	 
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น	 เป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง	 ทั้งนี้	 กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัท

1.	 ปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคบั 
ของบริษัท	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และ
ความซื่อสัตย์สุจริต

2.	 พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	 
วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ทิศทางของธุรกิจ	นโยบาย
ทางธุรกิจ	 เป้าหมาย	 แนวทาง	 แผนการด�าเนินงาน	
และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	 ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า	 โดยมี 
การพิจารณาทบทวนทุกปี	

3.	 ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
ฝ่ายจัดการ	 หรือบุคคลใดๆ	 ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ท�าหน้าท่ีดังกล่าว	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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ทั้งนี้						

	 ท้ังนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	 
หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	 	 สามารถอนุมัติรายการท่ีตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศ	ก.ล.ต.	หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)	อาจมีส่วนได้เสีย	 
หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิท	ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4.	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 
เพือ่ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบรษัิท	แผนการด�าเนนิงาน 
และงบประมาณของบริษัท					

5.	 ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชี 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้	 รวมทั้งจัดให้ 
มีระบบควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน

6.	 จัดให้มีการท�างบดุล	 และงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้น
สุดรอบปีบัญชีของบริษัท	และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง 
งบการเงินดังกล่าว	 เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	
และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี	 และพิจารณาค่าตอบแทนท่ี 
เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ	 
ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.	 จดัให้มีนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	 และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เช่ือม่ัน 
ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9.	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	 ตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งท่ีมีการ
แก ้ไขเพิ่มเติม)	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	(รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม)	รวมถึง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง	 เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 ในกรณีท่ีต�าแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ	
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ	และการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนน�าเสนอ	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

10.	 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เช่น	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	หรอื
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด	 และก�าหนดอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว	 เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11.	 พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการ 
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

12.	 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดย
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	 หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ
เลขานุการบริษัท	รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ของผู ้บริหารดังกล่าวตามท่ีคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

13.	 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	 หากมี
ความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14.	 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
หลักสูตรสัมมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	 ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
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ผู้บริหาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะผู้บริหาร	มีจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ ผู้อ�านวยการอาวุโส	ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

7. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

9. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2555	 เมื่อวันที่	
14	มีนาคม	2555	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤด	ีศิริสัมพันธ์	
เป็นเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
(รวมทัง้ท่ีได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม)	โดยเลขานุการบรษัิทมีหน้าท่ี 
หลักในการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	
รายงานประจ�าปีของบริษัท	 หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น	
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังเก็บรักษารายงานการ 
มส่ีวนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร	ด�าเนนิการ 
อ่ืนๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	
และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	
ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู ้บริหารให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    ค่าตอบแทนกรรมการ

	 บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และ 
ผู้บริหารระดับสูง	 โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฎิบัติ 
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และพิจารณาประสบการณ์	
ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการด�ารงอยู่
แต่ละคณะในอัตราท่ีเหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน	 และ
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	และทีป่ระชมุสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี 	 2558	 มีมต ิ
อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน	 
5,000,000	บาท	และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกนิ	2,000,000	บาท	(เท่ากบัปี	2557)	ส�าหรบัคณะกรรมการ 
บรษัิท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน			
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ผู้บริหาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะผู้บริหาร	มีจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

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

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานกรรมการ	
กรรมการสรรหาฯ

600,000 - 20,000 - 620,000

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

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

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

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ 240,000 - - - 240,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000 - 40,000 520,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
และประธานกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 40,000 420,000

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 40,000 420,000

รวม 3,240,000 480,000 60,000 120,000 3,900,000

หมายเหตุ				1)	 ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

	 			2)	 ทางบริษัทไม่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ		 

	 	 ได้แก	่คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และไม่มีการก�าหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานกรรมการ		 	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				70,000			บาท
รองประธานกรรมการ	 	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				50,000			บาท
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	 	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				30,000			บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	 	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				20,000			บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				20,000			บาท
กรรมการตรวจสอบ	 	 	 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ				10,000			บาท
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	 	 ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	 			10,000			บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	 			10,000			บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้
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หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 187

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 8

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานกรรมการ 8

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3

กลุ่มปฏิบัติการ 13

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร 23

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 21

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 50

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 18

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 12

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 5

บริษัทในเครือ 657

จ�านวนพนักงานรวม (คน) 1,005

ทั้งนี้						

    ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้รหิารจ�านวน	10	ราย	ส�าหรบั
งวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	เท่ากับ	23.69	ล้านบาท	 
ประกอบด้วยเงินเดือน	 โบนัส	 เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ	 และ
ประกันสังคม			

 2) ค่าตอบแทนอื่น

    ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  - ไม่มี -

  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 บริ ษัทได ้จัดตั้ งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันท่ี	 
20	มกราคม	2549	ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก้	จ�ากดั	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างขวัญ
และก�าลังใจให้แก่พนักงาน	และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างาน
กับบริษัทในระยะยาว	 ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสม
ของพนักงานในอัตราข้ันต�่าร้อยละ	3	 ของเงินเดือน	 หรือ
สามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตรา 
เงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให้	 อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบ 
จากบริษัทโดยอ้างอิงอายุงานของสมาชิกเป็นเกณฑ์	 และ
บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร
จ�านวน	10	ราย	ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที	่	31	ธันวาคม	2558		
เท่ากับ	1.24	ล้านบาท		

บุคลากร
	 จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 (ไม่รวม 
ผู้บริหาร)		ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2558	รวมทั้งสิ้น	1,005	คน		 
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน	 
รวมเป็นเงินจ�านวน	435.23	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน	 โบนัส	 ค่าล่วงเวลา	 เงินประกันสังคม	 
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และอื่นๆ		

	 ท้ังนี้	 นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ	 นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย	 
และนโยบายด้านการพัฒนาพนกังาน	รายละเอยีดปรากฏใน	 
หวัข้อความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ภายใต้หัวข้อย่อย	การปฎบัิติ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
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การก�ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 บรษัิทตะหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
ควบคูก่บัการด�าเนนิธรุกจิ	แสดงถงึการมีระบบการบรหิารจดัการ
ท่ีด	ีเพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผูถ้อืหุ้น	และเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายของบรษัิท	โดยมุง่เน้นความรบัผดิชอบ 
ของกรรมการบรษัิท	 ความโปร่งใส	 และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	
ทัง้นี	้บรษัิทจดัให้มแีนวปฏบัิตกิารก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่เป็น
แนวทางในการด�าเนนิการต่างๆตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี
และในปี	2558	 คณะกรรมบรษัิทได้มกีารพจิารณาปรบัปรงุและ
อนมัุตนิโยบายต่างๆ	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์	ASEAN	
CG	Scorecard	 เพือ่พฒันาการก�ากบัดแูลกจิการให้เทียบเคยีง
กบัมาตรฐานสากล

	 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัท	จรรยาบรรณธรุกจิ	จรรยาบรรณกรรมการ	ผู้บรหิาร	
และพนกังาน	รวมถงึนโยบายต่อต้านการทุจรติ	เพือ่เป็นหลกัใน
การด�าเนนิธรุกจิและแนวทางในการปฏบัิต	ิโดยมกีารเผยแพร่และ
สือ่สารให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังาน	รบัทราบและยึดถอืเป็น
แนวปฏบัิต	ิผ่านการปฐมนเิทศ	บอร์ดประชาสมัพนัธ์	อินทราเนท็	
และเวบ็ไซต์ของบรษัิท	 และมกีารตดิตามการปฏบัิตผ่ิานหน่วย
งานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากบัดแูล	 และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ
คณะกรรมการบรษัิทเพือ่รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ	 ซึง่นโยบาย
ก�ากบัดแูลกจิการ	ครอบคลมุหลกัการส�าคญั	5	หมวด	ดงันี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษัิทให้ความส�าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุ้นทุกราย	ผูถ้อืหุ้นราย

ใหญ่	ผู้ถอืหุ้นรายย่อย	นักลงทุน	สถาบัน	หรอืผูถ้อืหุ้นต่างชาต	ิ	
และได้ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า
ผูถ้อืหุ้นได้รับการคุม้ครองสทิธข้ัินพืน้ฐาน		ได้แก่	การได้รบัส่วน
แบ่งในก�าไร/เงนิปันผลของบรษัิทอย่างเท่าเทียมกนั		การซ้ือขาย
หรอืโอนหุ้น	 การรับซ้ือหุ้นคนืโดยบรษัิท	 การได้รบัข้อมูลบรษัิท
อย่างเพยีงพอถกูต้องชัดเจน	 รวมถงึการใช้สทิธลิงคะแนนใน 
เรือ่งท่ีส�าคัญๆ	ของบรษัิท	เป็นต้น	โดยมีรายละเอียด	ดงันี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 
โดยมรีายละเอยีดระเบียบวาระการประชุม	เอกสารประกอบ
วาระต่างๆ	พร้อมข้อเท็จจรงิและเหตผุล	ความคดิเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิทแต่ละวาระ	 หนงัสอืมอบฉันทะ	 และ
รายช่ือของกรรมการอิสระ	 เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเลอืกท่ี
จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้	 และชีแ้จงรายละเอียด
ของเอกสารท่ีผูถ้อืหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวนัประชมุด้วย	
เพ่ือรกัษาสทิธิในการเข้าประชุม	 รวมถงึข้อบังคบับรษัิท
เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุ้น	 ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต	ิ
และสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน	 โดยบรษัิทจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	21	วนั	ก่อน 
วนัประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบรษัิท	
ล่วงหน้าอย่างน้อย	30	 วัน	 ก่อนวนัประชุม	 โดยเผยแพร่ 
ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้รบั
ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม	

2.	 บรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิ	 และอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผูถ้อืหุ้น	และนกัลงทุนสถาบัน	โดยให้ข้อมลูวัน	เวลา	และ
สถานท่ีจดังาน	พร้อมระบแุผนท่ีชัดเจน	ซึง่สถานท่ีจดังาน
สามารถเดนิทางได้อย่างสะดวก	 มรีะบบขนส่งมวลชนท่ี
เข้าถงึ	 บริษัทเปิดให้ผูถ้อืหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อยหนึง่ช่ัวโมง	โดยจดัช่องทางการลงทะเบียน
ส�าหรบัผูถ้อืหุ้นบุคคลธรรมดา	 และนกัลงทุนสถาบันอย่าง
เพียงพอ	 มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�าหรับกรณี 
มอบฉันทะ	 และน�าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	 
มาใช้ในการลงทะเบียน	 การนบัคะแนนและการแสดงผล	
เพ่ือให้การจดัประชุมสะดวก	รวดเรว็	และถกูต้องแม่นย�า

3.	 ก่อนการเริม่การประชุมทุกครัง้	ประธานกรรมการจะช้ีแจง
วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคบัของบรษัิท	โดยบริษัทจะจดัแยกการลงคะแนน
เสยีงส�าหรบัแต่ละเรือ่งอย่างชัดเจน	 และจดัให้มบุีคคลท่ี
เป็นอสิระ	หรอือาสาสมัครผูถ้อืหุ้น	เป็นผู้ตรวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงในการประชุม	เพ่ือรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุ้นด้วย

4. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพยีงพอ	
และด�าเนนิการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 โดยใน
ระหว่างการประชุม	จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้แสดงความ
คดิเห็นและซักถามอย่างท่ัวถงึ	 ก่อนจะให้ลงคะแนนและ
สรุปมตท่ีิประชุมของแต่ละวาระ	 และกรรมการทุกคนและ
ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุ้นเพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นสามารถซักถามในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องได้
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5.	 ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นภายหลงัเริม่การ
ประชุมแล้ว	มสีทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบียบวาระ
ท่ีอยู่ระหว่างการพจิารณาและยังไม่ได้ลงมติ

6. ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัวาระท่ี
ส�าคญั	 เช่น	 การท�ารายการท่ีเกีย่วโยง	 การท�ารายการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์	 และจดัท�าบัตรลงคะแนน
แยกตามเรือ่งเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ี
เห็นสมควร	ซึง่จะมีการเกบ็บัตรลงคะแนนดงักล่าวในห้อง
ประชุม	 เพือ่น�าผลคะแนนมารวมค�านวณกบัคะแนนเสยีง
ท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสอืมอบฉันทะ	 ก่อนท่ีจะประกาศ
แจ้งมตขิองคะแนนเสยีงในห้องประชุมในท่ีสดุ

7. แจ้งมติท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	 และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ
ต่อตลาดหลกัทรพัย์	 และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท	
ภายในวนัท�าการถัดจากวนัประชมุ	 และบนัทกึรายงาน
การประชุมผูถ้อืหุ้นอย่างถกูต้องครบถ้วน	 โดยมรีายช่ือ
กรรมการท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชมุชีแ้จงวธิกีารลง
คะแนนและการนบัคะแนน	 บันทึกค�าถามค�าตอบระหว่าง
การประชมุ	 และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	 และจัด
ส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น	 ต่อตลาดหลกัทรพัย์และ
ส�านกังาน	 ก.ล.ต.	 หลังการประชุมเสรจ็สิน้	14	 วนั	 และ 
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทเพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเข้าดู
รายงานดงักล่าวได้ด้วย

8.	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ	ให้แก่ 
ผู้ถอืหุ้นอย่างสม�า่เสมอผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิท	 ช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัย์	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	โดยค�านงึถงึ
ความเท่าเทียมกนัในการรบัรูข่้าวสาร	และไม่กระท�าการใดๆ 
ท่ีเป็นการจ�ากดัสทิธิในการเข้าถงึสารสนเทศของบรษัิท	
หรอืปิดกัน้การติดต่อสือ่สารระหว่างผูถ้อืหุ้นด้วยกนั

9. จดัให้มีช่องทางท่ีผูถ้อืหุ้นรายย่อยสามารถตดิต่อข้อมลู
ได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์	 (“E-mail”)	 
ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 กิจกรรมของ
กรรมการ	การก�ากบัดแูลกจิการ	และการตรวจสอบ	เป็นต้น	
นอกจากนี	้ ผูถ้อืหุ้นรายย่อยยังสามารถตดิต่อขอข้อมลูได้
โดยตรงจากเลขานกุารบรษัิท

10.	 เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุ้นในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม	
(ถ้าม)ี	 อย่างชัดเจน	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้าง 
การด�าเนนิงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. ด�าเนนิงานอย่างมีประสทิธภิาพ	 ในการสร้างความเจรญิ
เติบโตอย่างย่ังยืนแก่องค์กร	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผล
ตอบแทนท่ีเหมาะสม

หมวดที ่2 การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
	 บรษัิทจดัให้มีการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กนัและเป็นธรรม	โดยด�าเนนิการต่างๆ	ดงัต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุ้น	 และส่งค�าถามเกีย่วกบับรษัิทได้ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 ซึง่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบท่ัวกนัผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม	โดย
หลักเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชุมผูถ้อืหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชดัเจนบนเว็บไซต์
ของบรษัิทด้วย	

2.	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารบั
เลือกเป็นกรรมการ	 ซ่ึงผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี
คณุสมบัตคิรบถ้วนตามข้อสรปุคณุสมบัตกิรรมการบรษัิท	
และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือและส่งมอบใบ
สมคัร	และเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัประวัตกิารศกึษาและ
การท�างานเสนอต่อบรษัิท	 โดยบรษัิทได้ประกาศแจ้งล่วง
หน้าถงึการรบัเสนอช่ือรวมถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ผ่านช่องทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์	 และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนวันประชุมผูถ้อืหุ้น	 เพ่ือบรษัิทจะได้ด�าเนนิการตาม
กระบวนการสรรหาของบรษัิท	 ผ่านคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป	ทัง้นี	้การลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการในท่ีประชุม	บรษัิทจดัให้มกีารลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล	

3.	 ด�าเนนิการประชุมผูถ้อืหุ้นตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้
ในหนงัสอืเชญิประชุมเสมอ	 และมนีโยบายท่ีจะไม่เพิม่
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้มโีอกาสศกึษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนการตดัสนิใจ	โดยบรษัิทจะไม่เพิม่วาระการ
ประชุม	ตามมาตรา	105	แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จ�ากดั	พ.ศ.	2535	โดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคญัท่ี
ผูถ้อืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

4. เสนอรายชือ่ของกรรมการอสิระท้ังหมด	 ในหนงัสอืมอบ
ฉันทะรปูแบบท่ีสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้
แก่ผูถ้อืหุ้น	เพ่ือสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดการลง
คะแนนเสยีงได้เอง	รวมทัง้เป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะ	
และมโีอกาสสามารถเลอืกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่
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5.	 ก�าหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสยี
ต่อเลขานกุารบรษัิท	เพือ่ให้คณะกรรมการพจิารณาธรุกรรม
ท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพือ่ประโยชน์ของ
บริษัท	และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ก�าหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร	เพือ่ความเป็นธรรมต่อ
ผูถ้อืหุ้น	 เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตอืนไม่ให้	 กรรมการ
บรษัิท	 ผูบ้รหิาร	 พนกังาน	 และบคุคลท่ีเกีย่วข้อง	 ได้แก่	 
คูส่มรส	 บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ	 และ	Nominee	 ใช้
ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อการซ้ือขายหุ้นของ
บรษัิท	 และการเปลีย่นแปลงราคาหุ้นบรษัิท	 และยงัไม่ได้
เปิดเผยแก่สาธารณชน	 โดยกรรมการและผูบ้รหิารท่ีได้รบั
ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงบัการซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์
ของบรษัิท	 ก่อนทีบ่รษัิทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบั 
ผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิ	 หรอืข้อมลูข่าวสาร
ท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
หลกัทรัพย์

7. ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	 จะต้องรายงาน
การถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิทจดทะเบียนท่ีด�ารงต�าแหน่ง
อยู่	 เมือ่เข้ารับต�าแหน่งภายใน	30	วนัท�าการ	นอกจากนี ้
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแจ้งเกีย่วกบัการซ้ือ
หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทอย่างน้อย	1	 วนัล่วงหน้า
ก่อนท�าการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรอืผูท่ี้คณะกรรมการ
มอบหมาย	เพือ่รายงานต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	ทุกครัง้เม่ือมี 
การซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์ภายใน	3	วันท�าการ	ทัง้นี	้ตามท่ี 
พระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด

8.	 เปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเข้าข่ายต้องขออนมุตัจิาก
ผู้ถือหุ้น	 โดยช้ีแจงรายละเอียดและเหตุผลของการท�า
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรษัิท
เพือ่พจิารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพ่ืออนมัุติ
ก่อนการท�ารายการ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษัิทให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยด�าเนนิ
ธรุกจิบนพืน้ฐานของความมีจรยิธรรม	(Ethic)	 และคณุธรรม	
บริษัทมีการก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิ	 เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติ
อย่างเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	ต่อกลุม่ท้ังภายนอก
และภายในบรษัิท	 ซึง่ประกอบด้วย	 ผูถ้อืหุ้น	 ลกูค้า	 พนกังาน	 
เจ้าหนี	้คูค้่า	และคู่แข่ง	องค์กรก�ากบัดแูลและหน่วยงานของรฐั		
รวมถงึชุมชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ 
ท้ังข้อมูลทางการเงนิ	 และข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ	 ต่อผูถ้อืหุ้น 
อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	
เช่น	 การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรพัย์	 
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 การประกาศทาง
หนงัสอืพิมพ์	การจดัท�า	Press	Release	หรอืการจดัส่งจดหมาย 
เป็นลายลกัษณ์อักษร	เป็นต้น

ลูกค้า

	 บรษัิทเน้นให้ความส�าคญักบัความพึงพอใจของลกูค้า	และ 
มุ่งพฒันาบรกิารและสร้างสรรค์บรกิารใหม่ๆ	เพือ่น�าเสนอต่อลกูค้า	
ควบคูก่บัการรกัษาจรรยาบรรณท่ีพงึปฏบัิตต่ิอลกูค้า	และใส่ใจต่อ
การแก้ไขปัญหาในทุกเรือ่งท่ีลกูค้าร้องเรยีนหรอืให้ข้อแนะน�า

พนักงาน

	 บรษัิทเน้นการปฏิบัติต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม	 มกีาร
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสมตามความรูค้วาม
สามารถ	 และสอดคล้องกบัสายอาชีพและอตุสาหกรรมเดยีวกนั	
มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการท�างาน
ให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิของพนกังาน	 มกีาร
ปฐมนเิทศให้พนกังานทราบถงึคูมื่อพนกังาน	ซึง่ระบุข้อก�าหนด
เกีย่วกบัระเบียบข้อบังคบัว่าด้วยการท�างาน	รวมถงึนโยบาย	และ
จรรยาบรรณ	ทีพ่นกังานพึงปฏบัิต	ิและจดัให้มสีวัสดกิารต่างๆท่ี
พนกังานพึงได้รบัมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	 อาทิ	 การประกนั
สขุภาพ	และประกนัชีวิตแบบกลุม่	กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	เป็นต้น

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความ
สามารถ	และเสรมิสร้างประสบการณ์ของพนกังาน	โดยส่งเสรมิ
ให้พนกังานได้รบัการอบรม	สมัมนา	ทัง้จากภายในและภายนอก
บรษัิท	เพ่ือให้พนกังานได้รบัการพฒันาความเช่ียวชาญ	และความ
สามารถในการปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสทิธภิาพ	 และทันต่อ 
การเปลีย่นแปลงนวัตกรรมต่างๆ	ข้อก�าหนดและกฎระเบียบของ
หน่วยงานต่างๆ	 ทีบ่รษัิทต้องปฏบัิตติาม	 เช่น	 การสมัมนาหรอื 
อบรมเกี่ยวกับประกาศ	 ข้อก�าหนด	 และกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัย์	 และ	 ก.ล.ต.	 การสมัมนามาตรฐานการบัญชี
ของสถาบันต่างๆ	การสมัมนาความรูเ้กีย่วกบัระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ	เป็นต้น
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เจ้าหนี้

	 บรษัิทถอืปฏบัิตติามสญัญา	และเงือ่นไขต่างๆ	ทีมี่ต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด	ในการบรหิารเงนิกูยื้มให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
การใช้	การช�าระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบ้ียตามก�าหนด	มคีวามรบัผดิ
ชอบในหลกัประกนัต่างๆ	เพ่ือสร้างความเช่ือถอืให้กบัเจ้าหนี	้หาก
กรณท่ีีไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขแห่งสญัญาท่ีตกลงกนัไว้หรอื
กรณเีกดิการผดินดัช�าระหนี	้บรษัิทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า 
เพือ่ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่ค้า

	 บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและ 
เหมาะสม	ปฏบัิตติามเงือ่นไขทางธุรกจิต่อคู่สญัญาท่ีได้ตกลงกนั
ไว้อย่างเป็นธรรม	พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดกีบัคูค้่าและ 
มกีารก�าหนดข้ันตอนการคดัเลอืกคูค้่าอย่างชดัเจนไว้ในนโยบาย
จดัซ้ือจดัจ้าง	มกีารคัดเลอืกและเปรยีบเทียบตามหลกัเกณฑ์หรอื
คณุสมบัตท่ีิก�าหนดไว้	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

คู่แข่งทางการค้า

	 บริษัทเน้นด�าเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันท่ี 
เป็นธรรม	 ด�าเนนิธรุกจิบนการแข่งขันเสร	ี ประพฤติตามกรอบ
กตกิาบรรทัดฐานของข้อพงึปฏบัิตท่ีิดใีนการแข่งขนั	ไม่แสวงหา
ข้อมลูความลบัของคู่แข่งด้วยวธิกีารท่ีไม่สจุรติหรอืโจมตคีูแ่ข่งโดย
ใช้ข้อมลูท่ีบิดเบือน	ส่งเสริมและสนบัสนนุการร่วมมือทางการค้า
กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูบ้รโิภค	 หรอืความร่วมมอื
ในอันท่ีจะมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	
และประเทศให้ยัง่ยืน

องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

	 บรษัิทปฏบัิติตามกฎหมาย	ประกาศ	ข้อก�าหนด	และกฎระเบียบ 
ต่างๆ	ทีก่�าหนดโดยองค์กรท่ีก�ากบัดแูล	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	
เช่น	 กรมพฒันาธุรกจิการค้า	 กระทรวงพาณชิย์	 กรมสรรพากร	
กระทรวงการคลงั	ตลาดหลกัทรพัย์		ส�านกังาน	ก.ล.ต.	เป็นต้น	
รวมทัง้ให้ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บรษัิทด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อชุมชน	สงัคม	และ 
ส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงถอืเป็นหนึง่ในพนัธกจิ	ในอันท่ีจะส่งเสรมิการเตบิโต 
ท่ียัง่ยนืให้กบับรษัิท	 มกีารอบรมให้ความรู	้ ปลกูจติส�านกึแก่
พนกังาน	จดักจิกรรมให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ให้เข้มแข็ง	สร้างสงัคมท่ีด	ีอนรุกัษ์รกัษาสิง่แวดล้อม	และตระหนกั
ถงึการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างประหยัดและคุม้ค่า	 ซึง่ถอื
ปฏบัิตจินเป็นวฒันธรรมขององค์กร	 บรษัิทให้ความช่วยเหลอื 

บรจิาคทรพัย์สนิให้แก่มลูนธิแิละองค์กรต่างๆ	 ทีมี่ส่วนร่วมใน
กจิกรรมทางสงัคมตามโอกาส	 เช่น	 บรจิาคเครือ่งมือเครือ่งใช้	
และอปุกรณ์ส�านกังานให้แก่โรงเรยีน	วดั	มูลนธิหิรอืหน่วยงานอืน่	 
โดยให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

	 บริษัทก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนท่ีจะต้องรับทราบ	
ท�าความเข้าใจ	 และปฏบัิตติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	
จรรยาบรรณทางธรุกจิ	 จรรยาบรรณกรรมการ	 ผูบ้รหิารและ
พนกังาน	 อย่างเคร่งครดั	 มิใช่การปฏบัิตติามความสมคัรใจ	 
และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดขึ้นนี้ 
ผูบ้รหิารทุกระดบัในองค์กร	 จะต้องดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็น
เรือ่งส�าคญัท่ีจะด�าเนนิการให้พนกังานภายใต้สายบังคบับัญชา
ของตนทราบ	เข้าใจ	และปฏิบัตติามอย่างจรงิจัง	และทางบรษัิท
มมีาตรการการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัส�าหรบั
ด�าเนนิการกบัพนกังานท่ีละเมิดหรอืไม่ปฏิบัตติามนโยบาย	

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

	 บรษัิทจดัช่องทางการรบัเรือ่งเกีย่วกบับรรษัทภบิาลของ
บรษัิท	(CG	Hotline)	 ไว้ส�าหรบัเปิดรบัข้อร้องเรยีน	 ข้อคดิเห็น	
หรอืข้อเสนอแนะ	 รวมถงึการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ท่ีอาจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองค์กร	 
(Whistle	Blowing)	 ทัง้จากพนกังานเอง	 และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่		
เพ่ือให้เป็นไปตามการปฏบัิตติามการดูแลกจิการท่ีด	ี โดยช่อง
ทางการรบัเรือ่งเกีย่วกบับรรษัทภบิาลของบรษัิท	 “CG	Hotline”	
ม	ี5	ช่องทางได้แก่

1. โทรศพัท์

2.	 โทรสาร

3.	 เว็บไซต์ของบริษัท	 หรือ	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส	์
(E-mail)	ท่ี	cghotline@mono.co.th

4. ยืน่เรือ่งโดยตรงท่ีเลขานกุารบรษัิท	หรอืทางไปรษณย์ี
ตามท่ีอยูข่องบรษัิท

5.	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)	 โดยตรงถึง
กรรมการอิสระ	3	 ท่าน	 ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิท
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	 และเพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีน	และผูแ้จ้งเบาะแส	
บริษัทให้ความส�าคญักบัการเกบ็ข้อมูลร้องเรยีนเป็นความลบั	และ
ได้ก�าหนดข้ันตอนการรบัเรือ่งและการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร	ซึง่เรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวจะรบัรูเ้พยีงเฉพาะในกลุม่บุคคลท่ี
ได้รบัมอบหมายและเกีย่วข้องด้วยเท่านัน้		และส�าหรบัผูร้้องเรยีน
ท่ีเป็นพนกังาน	 จะได้รบัความคุม้ครอง	 มิให้ได้รบัผลกระทบต่อ
สถานภาพการท�างาน		

	 ท้ังนี	้เพือ่เป็นการป้องกนัและลดการสบืค้นข้อมูลต่างๆ	ที่
ไม่มคีวามเกีย่วข้องหรอืไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานและ
บรหิารงานของบรษัิท	 อนัจะท�าให้สญูเสยีทรพัยากรโดยเปล่า
ประโยชน์	เลขานุการบรษัิท	จะร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาข้อร้องเรยีนหรอืค�าถามเฉพาะเรือ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษัิท	หรอืเรือ่งท่ีเป็นการ
รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยี	 แล้วให้รายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	โดยมีข้อพจิารณาดงัต่อไปนี้

(ก)	 ข้อร้องเรยีนหรอืข้อมูลท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สบืค้น	 เกีย่วกบัการฉ้อโกงหรอืปฏบัิตไิม่ชอบด้วย
กฎหมายของบรษัิท	หรอืกรรมการ	หรอืผูบ้รหิาร	หรอื
พนกังานของบรษัิท	 อันจะท�าให้บรษัิทเสยีหายหรอื 
สญูเสยีประโยชน์ท่ีพงึจะได้รบั

(ข)	 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย	 หลักเกณฑ์และ 
ข้อก�าหนดต่างๆท่ีบรษัิทจะต้องปฏบัิตติาม

(ค)	 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�าเนินงานและ
นโยบายบัญชีและการเงนิของบรษัิทท่ีก�าหนดไว้แล้ว

(ง)	 ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัรายการเกีย่วกบัความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	หรอืรายการ
ท่ีเกีย่วโยง	(Connected	Transaction)	 กบับรษัิท	 
ทีเ่ข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	 
หรอืตลาดหลกัทรพัย์

(จ)	 ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบังบการเงนิและข้อมลูทางการ
เงนิของบรษัิท

(ฉ)	 ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานและฐานะการ
เงนิของบรษัิท

(ช)	 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ	์ และ
เหตกุารณ์หรอืพฤตกิรรมท่ีเกีย่วกบัการทุจรติและ
คอร์รปัช่ัน

(ซ)	 ข้อร้องเรยีนอ่ืนๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท	 หรอื 
คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิม่เตมิ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่
ตลาดหลกัทรพัย์	ผูถ้อืหุ้น	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในด้าน
ของความถกูต้อง	ความเพียงพอ	ความรวดเรว็	ความเท่าเทียมกนั 
ของการให้ข้อมลูแก่ทุกกลุม่	ดงันี้

1. เปิดเผยข้อมลูบรษัิท	ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูทางการเงนิและ
ข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ	 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่งบการเงนิ	 ต้องผ่านการสอบทานจาก 
ผูส้อบบัญชีว่าถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามหลกัการ 
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 และผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบรษัิท	 ก่อนการ
เผยแพร่ต่อส�านกังาน	 ก.ล.ต.	 ตลาดหลกัทรพัย์	 ผูถ้อืหุ้น	
นกัลงทุน	 และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 รวมถงึแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	 รายงานประจ�าปี		 
และรายงานผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส

2.	 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 โดยเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท	
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

3.	 เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและ 
คณะอนกุรรมการย่อย	จ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนเข้า
ร่วมการประชุม	และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ		
และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและ 
การก�ากบัดแูลกจิการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	

4. เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบัญชี
ในรายงานประจ�าปี

5.	 เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีได้ให้
ความเห็นชอบไปโดยสรปุ	และผลการปฏบัิตติามนโยบาย 
ดงักล่าวในการแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
และรายงานประจ�าปี

	 ท้ังนี	้ งานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์	 บรษัิทได้มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ท�าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน		
สถาบัน	 ผูถ้อืหุ้น	 รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง		 
โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล	 ข่าวสาร	 และ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทผ่านช่องทางดงันี้

93รายงานประจ�าปี 2558



 - ปี	2558	 ทางบริษัทต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์
สิทธิผู้ถือหุ้น	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ 
ผู้ถือหุ้น	 เข้าพบผู้บริหาร	 โดยมีการให้ข้อมูล 
การด�าเนินงานและทิศทางของธุรกิจ	 พร้อม
เยี่ยมชมกิจการช่อง	MONO29	

 - เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของ
บริษัท	www.mono.co.th

 - หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์โทร	0	2502	0787,	 
0	2502	0797	

 - E-mail	:	ir@mono.co.th

 - การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
(Analyst		Meeting)	ของบรษัิทหลกัทรพัย์ต่างๆ	
อย่างสม�่าเสมอ

 - จดหมายข่าวท่ีเผยแพร่ต่อสือ่มวลชน	ท่ีน�าเสนอ
ฐานะทางการเงนิของบรษัิท	หรอืงานแถลงข่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ

1. ก�าหนดให ้คณะกรรมการบริ ษัท	 จัดกลุ ่มได ้	 
2	ลักษณะ	คือ	

		 ลักษณะที่	1	แบ่งตามการบริหารงาน	แบ่งได้เป็น

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 	 ลักษณะที่	2	แบ่งตามความเป็นอิสระ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการไม่อิสระ

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	คณะกรรมการบรษัิทมีจ�านวน	
9	 คน	 ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน	3	 คน	 
(ผู้บริหาร	 หมายถึง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	 ราย
แรกทุกราย	นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา)	และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	6	 คน	 ซึ่งในจ�านวนนี	้ 
มีกรรมการ	3	คน	เป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ	 ส�าหรับกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร
จ�านวน	3	 คน	 ประกอบด้วย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด	 และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี	 โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของ

กรรมการอิสระเท่ากับ	1	 ใน	3	 ของจ�านวนกรรมการบริษัท
ท้ังหมด	ท�าให้เกดิการถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพจิารณา
เรือ่งต่างๆ	ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 ทั้งนี้	 จ�านวนกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 
ได้ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของ 
จ�านวนกรรมการทั้งหมด

2.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวน	1	ใน	3 
ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรา	
1	 ใน	3	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่ง 
ในปีแรก	และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้
จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง		
กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่
อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	 กรรมการพ้น
จากต�าแหน่งเมื่อ

• ตาย

• ลาออก

• ขาดคุณสมบัติ	 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย

• ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นลงมติให้ออก	ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า	3	 ใน	4	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวม
กนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถอืโดย 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีค�าสั่งให้ออก

3.	 กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนด
ของ	 ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 
และตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า	1	 ใน	3	 ของกรรมการท้ังหมด	
และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน

5.	 ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัท	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 สามารถเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้	 แต่ต้องเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของ	 ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน	 ตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง	โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทให้รับทราบด้วย	 ท้ังนี้	 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน	(ไม่รวมบรษัิทและบรษัิทย่อย)	ได้ไม่เกนิ	 
1	แห่ง	โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท	เพื่อ
ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
หน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท	 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ 
คณะกรรมการบริษัท	 รวมท้ังติดต่อสื่อสารกับ 
ผู้ถือหุ้น	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2  คณะอนุกรรมการ

1. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ จั ด ใ ห ้ ม ี
คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ	 เพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองรายละเอียด	 และได ้ก�าหนด
คณุสมบัต	ิและขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร	 เพ่ือก�าหนด
นโยบายและตัดสินใจการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา 
กลัน่กรองเรือ่งต่างๆ	ทีจ่ะน�าเสนอคณะกรรมการ
เพือ่พจิารณาอนมัุติหรอืให้ความเห็นชอบ	รวมท้ัง 
ตรวจสอบ	 ติดตามการด�าเนินนโยบาย	 และ
แนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหารของบริ ษัทไม ่ เป ็นบุคคลเดียวกัน	
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจโดยแยกหน้าท่ี
การก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจาก
กัน	 ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู ้บริหาร	 โดยเป็นผู ้น�าของคณะกรรมการ	
และมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ	 และการประชุมผู ้ ถือหุ ้น	 
ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและ

ผู ้น�าคณะผู ้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	ในการบริหารจัดการ	เพื่อ
ให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อช่วย
คณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการ
เงินของบริษัท	 ให้มีความถูกต้องและเปิดเผย 
อย่างเพียงพอ	 และสอบทานให้บริษัท	 มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ท่ีมีความเหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 รวมถึง 
การปฏบัิตหิน้าท่ีต่างๆ	ตามท่ีก�าหนดในระเบียบ
หรือนโยบายของบริษัท	 ตลอดจนกฎและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	 เพื่อพิจารณาสรรหาผู ้ ท่ี เห็น
สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 และ 
น�าเสนอการพจิารณาต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พจิารณาอนมุตั	ิ หรือน�าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท	 และ
ผู้บริหารระดับสูง	 สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง	
และอัตราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม	 เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ	 โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง	 และอัตราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม	 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการ 
จะต้องน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่
พจิารณาความเสีย่งในการด�าเนนิงานของบรษัิท

	 ท้ังนี้	 โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุม
ประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง	ๆ	อย่าง
น้อยปีละ	1	ครั้ง	

2.	 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน	 จะต้องเป็นกรรมการอิสระ	 และสมาชิก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย	1	คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย	

5.3  บทบาท  หน ้ าที่  แ ล ะความ รับผิ ดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

	 การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก�าหนดนโยบายและ 
การบริหารงานประจ�า
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	 คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาแบ่งอ�านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล	 และ
การบริหารงานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน	 ประธาน
กรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�า
และมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท	 
อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ที่ได้
พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ	
เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชมุและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	ตลอดจนท�า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทั้งนี้	ประธาน
กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�าวัน	 แต่ให้การ
สนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม�่าเสมอ	 ในขณะ
ที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

	 นอกจากนี้	 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ	 
เพื่อให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง	

5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้า
แต่ละป	ี อย่างน้อย	4	ครั้งต่อป	ี(ทุก	 ๆ	3	 เดือน)	
และก�าหนดวาระประจ�าของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน	
เช่น	การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานหรือตรวจสอบ	โดยผู้สอบบัญชี	เป็นต้น	ส่วน 
ระเบียบวาระท่ีนอกเหนอืจากนี	้ ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และกรรมการจะร่วม
กันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น	ในกรณีที่
บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน	 บริษัทจะจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทกุเดอืนเพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้
อย่างต่อเนื่อง

2.	 จ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่าท่ีคณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

3.	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	สามารถจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายให้ได้	 โดยให้เลขานุการบริษัทเป็น 
ผู้ติดต่อประสานงาน

4. หนังสือเชิญประชุม	 รายละเอียดวาระและเอกสาร
ประกอบ	จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย	7	 วัน	 ยกเว้นเอกสาร
ประกอบในวาระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์ 
อักษรให้น�าเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม	 และมี
การจดบันทึกการประชุมซ่ึงมีรายละเอียดครบ
ถ้วนชัดเจน	 จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซ่ึง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท	พร้อมให้ 
คณะกรรมการบรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องตรวจสอบได้

5.	 กรรมการ ท่ี ไม ่ ใช ่ผู ้บริหารสามารถจัดให ้ม ี
การประชุม	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	 โดยสามารถให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้ง
ผลการประชุมให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารทราบถึง
ผลการประชุม

6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศ
ท่ีจ�าเป็นเพ่ิมเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและเลขานุการบริษัท	 รวมถึงผู้บริหารท่ีได้
รับมอบหมายในเรื่องนั้น	

7. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู ้บริหารและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและราย
ละเอียดประกอบการตดัสนิใจท่ีถกูต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพ่ือปรับปรุงและ
แก้ไขการด�าเนินงาน		ทั้งนี้		เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
ประเมินให้กรรมการบรษัิททุกท่าน	โดยมกีารก�าหนดหัวข้อท่ี
จะประเมินอย่างชัดเจน	 โดยมีการประเมินกรรมการทั้งคณะ	
คณะกรรมการประเมนิตนเอง	ประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
(CEO)	ในทกุสิน้ปี	และรวบรวมสรปุรายงานต่อท่ีประชมุคณะ
กรรมการบรษัิท	พจิารณารบัทราบและปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีต ่อไป	 ทั้งนี	้ 
แบ่งการประเมินเป็นดังนี้
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1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ท้ังคณะ โดยน�ำแนวทำงจำกตลำดหลักทรัพย์มำ
ปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
ซ่ึงจะน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยมี
หัวข้อในกำรประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 - โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

 - บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร 

 - กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 - กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำรมีควำมสัมพันธ์กับ
ฝ่ำยบริหำร 

 - กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร 

 โดยในปี 2558 คะแนนประเมินคณะกรรมกำรท้ัง 
คณะเฉลี่ยเท่ำกับ 95.8%

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย
บุคคล โดยให้กรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของตนเอง โดยก�ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้อง
กับหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของ
กรรมกำร โดยมีหัวข้อในกำรประเมิน ดังต่อไปนี้

 - คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

 - กำรก�ำหนดกลยุทธ์ ก�ำกบัดแูล และตดิตำมกำร
ด�ำเนินงำน

 - กำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร

 - กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร

 โดยในปี 2558 คะแนนประเมินตนเองของกรรมกำร 
โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 96.3%

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประเมนิตนเอง
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำร
ท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2558  
มผีลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ดงันี้

 - คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลีย่ 
เท่ำกับ 98.6%

 - คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
มีผลประเมินรวมเฉลี่ยเท่ำกับ 82.0%

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร รบัผดิชอบ
ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและบริหำรงำนให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
รวมถึงให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรได้ประเมิน
ตนเอง และเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้สรุปรำยงำน 
ผลกำรประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน เพือ่น�ำผลประเมนิมำเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยมี
หัวข้อกำรประเมนิตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ดงันี้

 - ควำมเป็นผู้น�ำ

 - กำรก�ำหนดกลยุทธ์

 - กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน

 - ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร

 - ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

 - กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

 - กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

 - ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร

 - คุณลักษณะส่วนตัว

 - กำรพัฒนำตนเอง

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดขึ้นโดยมีกำร
เปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม 
และก�ำหนดข้ึนตำมประสบกำรณ์ ขอบเขต และ
หน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบท่ีกรรมกำรด�ำรงอยู่ในแต่ละ
คณะเป็นอัตรำที่แน่นอนและเหมำะสม 

2. ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ท่ีก�ำหนดท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ัง 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทน
จูงใจอื่น
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3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
(Nomination	and	Remuneration	Committee)	
จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการ	กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร	และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
และผู้ถือหุ้นต่อไป	

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 เป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยมีหลกัเกณฑ์หรอืแนวทาง
พิจารณาจากการด�าเนินงานของบริษัท	 ผลการ
ปฏบัิตงิาน	อายงุาน	และศกัยภาพในการปฏบัิตงิาน
ของพนักงาน	เป็นต้น	และเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. สนับสนุนให ้กรรมการบริ ษัท	 ผู ้บริหารและ
เลขานุการบริษัท	 เข้าร่วมการสัมมนา	 อบรม
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตลาดหลักทรัพย์	 ก.ล.ต.	 และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ	เพื่อสามารถน�าความรู้ที่ได้
มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 อย่างน้อยกรรมการบริษัท	 จะต้อง
ผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์	และ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

โดยในป	ี2558		คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วม 

อบรมหลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	
(ELP)	และคณุปิตฤิด	ีศิรสิมัพันธ์	เลขานกุารบรษัิท	
เข้าอบรมหลกัสตูร	Anti	-	Corruption	:	The	Practice	 
Guide	 (ACPG)	 ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

2.	 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 โดยน�าเสนอ
เอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี	 เช่น	 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 
รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	รายงานการประชุม
คณะกรรมการ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 
จรรยาบรรณกรรมการ	 รวมทั้งข้อมูลการด�าเนิน
ธุรกิจและการจัดการ	 ผลการด�าเนินงาน	 และ
ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการ	เพือ่เสรมิ
สร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะ
กรรมการ	และการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทให้ดย่ิีงข้ึน

3.	 จัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานท่ีได้รับมอบหมาย
ตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน	 โดย
พิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั	 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�าหนดช่วงเวลา
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว	 เพื่อเป็น
แผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท	 อีกท้ัง
เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการท�างานมากข้ึนและสามารถ
ท�างานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง	
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1.   คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2558	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีจ�านวน	3	 ท่าน	 และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

ช่ือ ตำ�แหน่ง
จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม /

จำ�นวนก�รประชุมท้ังหมด

1.	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2.	นายปรีชา	ลีละศิธร กรรมการตรวจสอบ	 3/4

3.	นายเกรียงศักดิ	์เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ	 3/4

	 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	
คือ	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	และมีนางสาวสวนศรี	สวนกูล	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นี้	
เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย 
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท	ซึง่รายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 
และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี	้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 
เป็นทีเ่ช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษัิท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย	์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	 กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้
คณะกรรมการบรษัิทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด	โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจ หน ้าที่  และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 และ
การตรวจสอบภายใน	ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล	

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	และเลกิจ้างบุคคลซ่ึง
มคีวามเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัท	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 
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• ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบัจากการปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎบัตร	
(Charter)

• รายงานอื่น ท่ี เ ห็นว ่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุน
ท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบท่ี ได ้ รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิท

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

• พจิารณาขอบเขตการปฏบัิติงาน	แผนการตรวจ
สอบประจ�าป	ีและงบประมาณ	รวมทั้งบุคลากร
ว่า	เหมาะสม	สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติ
งาน	 และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

• พิจารณาการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 หรือ	 เลิกจ้าง	
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

• พจิารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8.	 พจิารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์	และวิธกีารตรวจสอบ	 
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิอยูเ่สมอ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
คณะกรรมการบริษัททราบ

10.	รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรอืการกระท�าดงัต่อไปนี	้ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกติ	 หรือมีความ
บกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
หรือกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท

	 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการ 
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว ่ามี
รายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 
หรือ	ตลาดหลักทรัพย์	

11. ด�าเนินการตามข้อ	(1)	-	(10)	 ข้างต้น	 ในส่วนท่ี
เกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการของบรษัิทย่อย	เท่า
ที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	
และเท่าทีอ่�านาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ด�าเนนิการได้

12.	ปฏบัิตกิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนิน
การต่างๆ	ได้แก่	การเชิญกรรมการ	พนกังาน	หรอืลกูจ้างของ
บรษัิทมาร่วมประชุมหารอื	ช้ีแจง	หรอืตอบข้อซักถามในเรือ่ง
ท่ีเกีย่วกบัหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ	 การปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท	 
(ถ้าม)ี	หรอืจ้างท่ีปรกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
เป็นครัง้คราวในกรณจี�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษัิท	 การขอ
ให้พนกังานของบรษัิทส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบักจิการของ
บริษัทเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่อง
ต่างๆ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใดๆ	 ภายใน
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบ	 รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ	 ที่กล่าวแล้ว	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย	 เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือ
ร้องขอจากบริษัทย่อย	 และเท่าท่ีอ�านาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้
ด�าเนินการได้

	 บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน	 จึง 
ว่าจ้างบริษัท	 เอส.ซี	 การบัญชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ	(1995)	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้อง
ใดๆ	 กับบริษัทและบริษัทย่อย	 เป็นผู ้ตรวจสอบภายใน	 
(Internal	Audit)	โดยท�าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน
ของบรษัิทและบรษัิทย่อยเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทและบรษัิทย่อยมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม
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2. คณะกรรมการบริหาร

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริหาร	มีจ�านวน	5	ท่าน	และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร	ดังนี้

ช่ือ ตำ�แหน่ง
จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม /

จำ�นวนก�รประชุมท้ังหมด

1.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหาร 22/25

2.	นายนวมินทร	์ประสพเนตร กรรมการบริหาร 22/25

3.	นายซัง		โด	ลี กรรมการบริหาร 21/25

4.	นายคมศักดิ	์วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 25/25

5.	นายปฐมพงศ	์สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหาร 25/25

โดยมีนางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

	 กรรมการบรหิาร	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	
นบัแต่วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้	ทัง้นี	้จะเลอืกกรรมการบรหิารแทน 
ผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน ้าที่  และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิาร	มีหน้าท่ีในการบรหิารกจิการ
ของบรษัิท	ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบ
กิจการของบริษัท	 ทั้งนี้	 ในการบริหารกิจการของ
บรษัิทดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคบั	
หรือค�าสั่งใด	 ๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	
นอกจากนี้	ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการ
พจิารณากลัน่กรองเรือ่งต่างๆ	ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ	

2.	 จัดท�าวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 นโยบายทาง
ธุรกิจ	 แผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 ตรวจสอบ	ตดิตามการด�าเนนินโยบาย	และแนวทาง
การบริหารงานด้านต่างๆ	 ของบริษัท	 ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณีหรือการ 
ด�าเนนิการใดๆ	 อนัเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิทภายใต้
วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปีตามท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษัิทและมอี�านาจด�าเนนิการตาม
ท่ีก�าหนดไว้	 โดยในการด�าเนนิการใดๆ	ตามท่ีกล่าว 
ข้างต้น	 โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการ
อนมุตัค่ิาใช้จ่าย	หรอืการจดัซ้ือ	หรอืจดัจ้าง	หรอืเช่า	
หรอืเช่าซ้ือท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิงานและการลงทุน
ของบรษัิท	ทัง้ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิและงานสนบัสนนุ	
ไดใ้นวงเงินไม่เกนิ	30	 ลา้นบาท	 และอนุมตักิารกู้	
หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกตขิองบรษัิทได้ในวงเงนิไม่เกนิ	30	ล้านบาท	

5.	 ให้คณะกรรมการบรหิาร	รายงานผลการด�าเนนิงาน 
ในเรื่ องและภายในก� าหนดเวลาดั งต ่อไปนี้	 
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

• รายงานผลการด�าเนินงานของบริ ษัทราย
ไตรมาส	 ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด 
โดยตลาดหลักทรัพย์

• รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิ
ของบริษัท	ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบ
การเงินรายไตรมาส	 ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

• รายงานอ่ืน	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นสมควร		
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อพิจารณา
ด�าเนนิการใดๆ	ตามอ�านาจหน้าท่ีของตนท่ีก�าหนด
ในค�าสัง่นี	้จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท้ังหมดเข้าร่วม
ประชุม	 จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันท่ีจะ
สามารถด�าเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร	ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ	1	(หนึ่ง)	เสียง	ในกรณีที่เสียง
เท่ากนั	ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอก
เสียงชี้ขาดอีก	1	(หนึ่ง)	เสียง

8.	 การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร	 
จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�านวนเสียงท้ังหมดขององค์ประชุมใน
คราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให ้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ตาม 
ความจ�าเป็นและเหมาะสม	 กรรมการเพียงท่านใด
ท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ
ต่างหากจากการประชุมตามปกตกิ็ได้	แต่ทัง้นี	้ต้อง
บอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอ่ืน
ในระยะเวลาตามสมควร	 และเพียงพอแก่การท�า
หน้าท่ีกรรมการในการพจิารณาวาระการประชุมนัน้

10.	คณะกรรมการบรหิาร	 จะแต่งตัง้คณะท�างาน	 และ/
หรอืบุคคลใด	ๆ 	เพือ่ท�าหน้าท่ีกลัน่กรองงานท่ีน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริหาร	 หรือเพ่ือให้ด�าเนินงาน 
ใด	ๆ 	อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะ
กรรมการบรหิาร	หรือเพือ่ให้ด�าเนนิการใด	ๆ	แทน	
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บรหิารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนได้	 โดยการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือการ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู ่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
การมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจท่ีให้ไว	้
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 หรือ
ค�าส่ังท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้	 ทั้งนี	้ 
การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนั้น	 จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ 
คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจาก
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	หรอืประกาศ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้
รับประโยชน์ในลักษณะใด	 ๆ	 หรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัทหรือ 
บริษัทย่อยของบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ณ	วันที	่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีจ�านวน	3	ท่าน		และมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดังนี้

ช่ือ ตำ�แหน่ง
จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม /

จำ�นวนก�รประชุมท้ังหมด

1.	นายปรีชา	ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

2.	นายเกรียงศักดิ	์เธียรนุกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3.	นายโสรัชย	์อัศวะประภา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

	 โดยมีนางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ	์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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วาระการด�ารงต�าแหน ่งของกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 มีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
ทัง้นี	้จะเลอืกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนผูพ้้น
จากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังคัดเลือก
บุคคลและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2.	 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยว
กับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง			

3.	 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�า
เสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืท่ีประชุม 
ผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิโดยคณะกรรมการบรษัิท
จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู	ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัท	 ให้คณะกรรมการบริษัท 
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีจ�านวน	6	ท่าน		และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

ช่ือ ตำ�แหน่ง
จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม /

จำ�นวนก�รประชุมท้ังหมด

1.	นายโสรัชย์	อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

2.	นายธวัตวงศ	์ศิลมานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/5

3.	นายจิรประวัต	ิบุณยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5

4.	นายปฐมพงศ	์สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5

5.	นายบรรณสิทธิ	์รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5

6.	นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5

	 โดยมีนางสาวปิตฤิดี	 ศริสิมัพนัธ์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารควารเสีย่ง	(ซึง่ได้รบัแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง	เม่ือวนัท่ี	22	กรกฎาคม	2558)	แทนนางสาวปวีณา	พูนพัฒนสขุท่ีลาออก

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 กรรมการบรหิารความเสีย่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	 ปี	 นับแต่วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้	 ทัง้นี	้ จะเลอืกกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่งผูพ้้นจากต�าแหน่งเข้ารบัต�าแหน่งอกีกไ็ด้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1. พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึง 
ความเสีย่งประเภทต่างๆ	ทีส่�าคญั	 เช่น	ความเสีย่ง
ด้านการเงนิ	ความเสีย่งด้านการลงทุน	และความเสีย่ง 
ท่ีมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิการ	 เป็นต้น	 เพ่ือ 
น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทให้ความเห็นชอบ

2.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง	 โดยสามารถประเมิน	 ติดตาม	
และดแูลปรมิาณความเสีย่งของบรษัิทให้อยู่ในระดบั
ท่ีเหมาะสม

3.	 ดูแลและติดตามการปฏบัิตติามนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง
ที่บริษัทจะยอมรับได้

5.	 ก�าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเสีย่งให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
เกี่ยวกับการบริหาร	 การด�าเนินงาน	 และสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	
รวมถึงสิ่งท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

8.	 จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความ
จ�าเป็นและสนบัสนนุคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง
ในด้านบุคลากร	 งบประมาณ	 และทรัพยากรอ่ืนท่ี
จ�าเป็น	ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 การคดัเลอืกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอื 
ผูบ้รหิารของบรษัิท	 บรษัิทมคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลท่ีจะเข้า
ด�ารงต�าแหน่งและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ 
คณะกรรมการและ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	(แล้วแต่กรณ)ี	 ทัง้นี	้
บคุคลท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร

จะต้องมคุีณสมบัติครบตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญตับิรษัิท
มหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ท่ีได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ)	และ
ตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ีเกีย่วข้อง	นอกจากนี	้ยงัพจิารณา
ถงึความรูค้วามสามารถ	รวมถงึประสบการณ์การท�างานด้วย

	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	จะมกีารด�าเนนิการ	ดงันี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะ
ต้องมีถิน่ท่ีอยู่ในประเทศไทย	และกรรมการบรษัิทจะเป็นผูถ้อืหุ้น
ของบรษัิทหรอืไม่กไ็ด้

	 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษัิท	 คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลอืก
บุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษัิท	 โดยพจิารณา
คณุสมบัตท่ีิเหมาะสมตามเกณฑ์คณุสมบัตกิรรมการ	 โดยค�านงึ
ถงึความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	ซึง่พจิารณา
ความรู	้ความสามารถ	ทกัษะวิชาชีพ	ประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบั
ธรุกจิ	ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	เพศ	และพจิารณาจากทักษะ
ท่ีจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่	ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท	 รวมถงึพจิารณาจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทท่ีมี
ประสบการณ์ในธรุกจิท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท	

	 การสรรหากรรมการใหม่จะด�าเนินการสรรหาจาก 
แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง	รวมถงึฐานข้อมลูกรรมการจากสถาบัน
และหน่วยงานท่ีมคีวามน่าเช่ือถอื	 กรณยัีงไม่สามารถสรรหา
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ	 ให้ใช้บริษัทท่ีปรึกษา
ภายนอกได้	โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบรษัิท

	 อย่างไรก็ตาม	 การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่าน 
การพิจารณาอนมัุตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	และ/หรอื 
ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	(แล้วแต่กรณ)ี	ทัง้นี	้ข้อบังคบัของบรษัิทก�าหนด
ให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร	
ดงัต่อไปนี้

1. ผูถ้อืหุ้นคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบั	1	หุน้ต่อ	1	เสยีง

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ตาม	(1)	 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
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3.	 บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลง
มาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ใน
กรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดับถดัลงมา
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี	
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครัง้	 ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	 ใน	3	 ของจ�านวนกรรมการ
ในขณะนั้น	 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	1	 ใน	3	
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	
ต่อไป	 ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้น	 เป็น 
ผูอ้อกจากต�าแหน่ง	 ทัง้นี	้ กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระนั้น	 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได ้

องค ์ประกอบและการแต ่งตั้ งกรรมการอิสระและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ
	 บรษัิทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบรษัิทให้ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดของบริษัท	และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	
โดยคณะกรรมการบรษัิท	 หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	(แล้วแต่กรณ)ี	
เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอสิระ	เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษัิท	

	 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระอิงตามหลกัเกณฑ์ 
การคดัเลอืกกรรมการบรษัิท	โดยคุณสมบัตขิองผูท่ี้จะมาท�าหน้าท่ี
เป็นกรรมการอิสระ	 พิจารณาจากคณุสมบัตแิละลกัษณะต้อง
ห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั	และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึประกาศ	
ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยกรรมการอิสระ	 
มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	 และมี
คณุวฒุกิารศึกษา	ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	ประสบการณ์การ
ท�างาน	 และความเหมาะสมอืน่ๆ	 ประกอบกนั	 เพือ่น�าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท
ต่อไป	ทัง้นี	้หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจากต�าแหน่ง
ก่อนครบวาระ	 คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งต้ังกรรมการอิสระ
ท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน	 
โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการอสิระท่ีตนแทน

	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ	ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัท
ย่อย		บรษัิทร่วม			ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัท		ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร
งาน	ลูกจ้าง	พนักงานท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า	
หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 บริษัทใหญ	่
บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อ
ส�านักงาน		ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
ถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ี
เป็น	บิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้ง 
คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 
ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	
บรษัิทใหญ่	บริษัทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนญุาต
ต่อส�านักงาน	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	 
รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช ่า
อสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้
สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึพฤตกิารณ์
อ่ืนท�านองเดยีวกนั	ซึง่เป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ 
สามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
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ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่า
กว่า	ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการท่ีเกีย่วโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 โดย
อนุโลม	แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	ให้นับ
รวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	 
บริษัทย่อย	 บรษัิทร่วม	 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	 หรอืผูม้ี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท	 และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	 
ผู้มอี�านาจควบคมุ	 หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบ
บัญชี	ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	 
บรษัิทร่วม	 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	 หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษัิทสงักดัอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขอ
อนญุาตต่อส�านกังาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรกึษาทางการเงนิ	ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 
บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 
ผู้มอี�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทาง
วิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�า 
ขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็น
ตวัแทนของกรรมการของบรษัิท	 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	 
หรือผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน	 
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	
พนักงาน	 ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือ
หุ้นเกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีง
ท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน	ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักจิการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็น
กรรมการอสิระอย่างน้อย	3	คน	มวีาระอยูใ่นต�าแหน่ง	คราวละ	3	ปี	
โดยบรษัิทมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ	 ทีส่อดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนท่ี	
ทจ.	28/2551	เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่	ลงวนัท่ี	15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2551	(รวมท้ังท่ีได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเตมิ)	ซ่ึงต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	

2.	 เป็นกรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
ดงักล่าวข้างต้น	และ

2.1	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกนั	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัท	และ

2.2	ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทย่อย	หรอืบรษัิทย่อย 
ล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 นอกจากนี	้กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย	1	 คน	 จะต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	 นอกจากนี	้ 
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 เช่น	
ประสบการณ์ในธรุกจิ	 ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเกีย่วข้องกบั
ธรุกจิ	และความมจีรยิธรรม	เป็นต้น

	 ส�าหรบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ	
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท	
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการ
แต่งตัง้ให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ	
ให้คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตาม
ท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด	 โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจ
สอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพยีงวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงตนแทน
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	
โดยจะพจิารณาคัดเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบรษัิท	 และสามารถก�าหนด
นโยบาย	แผนธุรกจิ	งบประมาณ	โครงสร้างการบรหิารงาน	รวมถึง 
การตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
	 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท	 กระท�าโดยแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็น 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	 และกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน	1	ใน	3	ของ
จ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็น
กรรมการอิสระ	 โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอสิระ

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง	 โดยพิจารณาแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบริษัทในสายงานธรุกจิและสายงานสนบัสนนุ	เพ่ือท�าหน้าท่ี
พจิารณาในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่งของบรษัิท	

 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
	 คณะกรรมการบรษัิทมีหน้าท่ีรบัผดิชอบการบรหิารจัดการ
ธรุกจิ	และการด�าเนนิงานของบรษัิทรวมถงึการบรหิารงานบรษัิท
ย่อยให้เป็นไปตามแผนธรุกจิหลกัของบรษัิท	 ตามมตขิองผูถ้อื
หุ้นโดยสจุริต	ภายใต้กฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบังคบัของ
บริษัท	 รวมถึงการก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดย 
การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษัิทในการก�ากบัดแูลเพ่ือ
ควบคมุ	 จดัการและรบัผดิชอบ	 การด�าเนนิงานของบรษัิทและ
บรษัิทย่อย	สามารถสรปุเป็นประเดน็ส�าคญัๆ	ดงัต่อไปนี	้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะแต่งตั้งตัวแทน
เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เพื่อดูแลการบริหาร
งานของบรษัิทนัน้ให้เป็นไปตามนโยบายของบรษัิท
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		

2.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีการติดตามดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้
ลงทุนอย่างสม�า่เสมอ	รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทาง
ให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ 
ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ	

3.	 คณะกรรมการบรษัิท	มกีารควบคมุดแูลการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษัิทย่อย	และบรษัิทร่วม	ให้เป็นไปตาม
นโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินงาน 
กลยุทธ์และงบประมาณ	 ตามท่ีมีการพิจารณา
อนุมัติไว้

4. คณะกรรมการบริษัท	 มีการพิจารณาโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และเอื้อต่อสภาพ
การด�าเนินธุรกิจ

5.	 คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย
เงินเพ่ือการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ	การ
ท�ารายการการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน	
การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ	 จากสถาบันการ
เงิน	 การให้กู ้ยืมเงิน	 การเพ่ิมทุน	 การลดทุน	 
การเลกิบรษัิท	ทีม่ผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างมนียั
ส�าคัญของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบ	 พิจารณาสอบทานความ
ถกูต้องเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ	สอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	การ
ท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง	รวมถงึ	การก�ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 พิจารณากลั่น
กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ
บรษัิทย่อย	และบรษัิทร่วมให้มรีะบบการก�ากบัดแูล
กิจการ	และการบริหารความเสี่ยงที่ด	ี	

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการ
ด�าเนินงานจากบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม	 และ
มีการพิจารณาผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	 
เพือ่วางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนนิงานต่อไป 
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 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารใน
การน�าข้อมูลภายในของบรษัิท	 ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	รวมท้ังการซือ้ขายหลกัทรพัย์	
ดงันี้

1. บรษัิทก�าหนดแนวทางการเกบ็รกัษาข้อมูลและการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ตามกฎหมายและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

2.	 บริษัทห้ามไม่ให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ใช้
ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อการซ้ือขายหลัก
ทรพัย์ของบรษัิทและมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลกัทรพัย์บรษัิทซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	

3.	 บริษทัก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า	 และ
พนกังานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบข้อมลูภายใน	
จะต้องระงับการซื้อ	และ/หรือ	การขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผย
แพร่ข้อมูลเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานและฐานะการ
เงนิหรอืข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นสาระส�าคญั	ซ่ึงมผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย	์จนกว่าบริษัทจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษทัก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	จดัท�า 
และน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึง
บุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรท่ียังไม่
บรรลนุติิภาวะถอือยู่	มายงัเลขานกุารบรษัิท	โดยให้
จดัท�าและน�าส่งภายใน	30	วนัท�าการภายหลงัเข้ารบั
ต�าแหน่ง		นอกจากนี้	กรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัททุกครั้ง	 โดยแจ้งอย่างน้อย	 1	 วัน 
ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายต่อคณะกรรมการ
หรือผู้ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย	 เพื่อรายงานต่อ
ส�านกังาน	ก.ล.ต.	เมือ่มีการซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์
ภายใน	3	 วันท�าการ	ทั้งนี้	 ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

5.	 บรษัิทก�าหนดให้กรรมการ	จัดท�าและน�าส่งรายงาน
การมีส่วนได้เสีย	มายังเลขานุการบริษัท	

6. บรษัิทก�าหนดให้กรรมการรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการมีส่วน 
ได้เสีย	ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ	โดย
เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้จัดท�าข้อมูลรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป	 รวมถึง 
เป ิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้
ในรายงานประจ�าปี

7. บริษัทให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ	หรอื
ท�าให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง	 หรือก่อความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน	์โดยก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จรรยาบรรณและข้อ
พึงปฏิบัติในการท�างาน	 สัญญาจ้างแรงงาน	 และ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน		

8.	 บริษทัให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ป็น
ความลับของลูกค้า	 โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าว
มาใช้เพ่ือผลประโยชน์ของกรรมการ	 ผู ้บริหาร	
พนกังาน	และผูท่ี้เกีย่วข้อง	เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้อง
เปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด

9. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	 โดยควบคุม	 และ/
หรือ	ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคล
ภายนอก	 และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้
กับพนักงานในระดับต่างๆ	 ตามอ�านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ

10.	กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างาน
เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา	 ซึ่งเข้าข่าย
การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	 บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ	
(Confidentiality	Agreement)	จนกว่าจะมีการเปิด
เผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรพัย์และส�านกังาน	ก.ล.ต.

11. กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ผู้ท่ีฝ่าฝืนนโยบายการ
ใช้ข้อมลูภายในจะต้องถกูลงโทษทางวินยั	และ/หรอื	
กฎหมายแล้วแต่กรณี
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
	 บรษัิทตระหนกัและเลง็เห็นถงึความส�าคญัต่อการเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ	 
ผูบ้รหิาร	และพนักงานตระหนกัถงึการเคารพสทิธมินษุยชน	สิทธิ
หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบ	ทีมี่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน	โดยมี 
แนวปฏบัิติ	ดังนี้

1. เคารพและยึดมัน่ในการปฏบัิตติามหลกัสทิธมินษุยชน 
บนพืน้ฐานของศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	ต่อผูมี้ส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย	

2.	 ให้ความเสมอภาค	 และเท่าเทียมกัน	 โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด	 และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่นทั้งทางวาจาและการกระท�า	 อันเนื่องจากความ
แตกต่างทางสถานภาพ	 เช่น	 สัญชาติ	 เพศ	 อาย	ุ
ศาสนา	 ถิ่นก�าเนิด	 ภาษา	 วัฒนธรรม	 การศึกษา	
ลกัษณะทางกายภาพ	ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม	
ความคิดเห็น	และความเชื่อ	ฯลฯ	

3.	 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์	 สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ
ของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ	 และตาม
กฎหมาย			ให้ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	
สิทธิหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบของตนเอง	 รวมถึง
การเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอ่ืน	 และ 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 เพื่อให้
พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ

4. รกัษาข้อมลูส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนได้เสยี	ไม่กระท�า
การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว	 หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล	 การเก็บข้อมูล	
การเปิดเผยหรือการน�าข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	 เว้นแต่เป็นการกระท�า
ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ข้อบังคับ	หรือระเบียบบริษัท

5.	 มีกระบวนการติดตามก�ากับดูแล	การด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน	 มิให้
กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์
	 บริษัทมนีโยบายท่ีจะปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องเกีย่ว
กบัทรัพย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ	์โดยมีแนวปฏบัิต	ิดงันี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท	 หรืองานท่ีใช้
ส�าหรับบริษัท	 ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็น
ของบริษัท	 ต้องส่งมอบให้กับบริษัท	 ไม่ว่าข้อมูล	
ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ

2.	 ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	 สิทธิบัตร	
ลิขสิทธิ์	 และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 เพื่อ
รักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
จากบุคคลอื่น

3.	 ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปตาม	 “ระเบียบการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย”	 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
พ.ศ.	2550	 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	 อาทิ	 การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 หากบริษัทตรวจพบการกระท�าท่ีไม ่
ถูกต้อง	ถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยบริษัท

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรพัย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธิ	์เช่น	กฎหมายเกีย่ว
กับเครื่องหมายการค้า	กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร	 
กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์	 หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง	 และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู ้
กบัพนกังานในด้านกฎหมายเกีย่วกบัทรพัย์สนิทาง
ปัญญา	

5.	 การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคล
ภายนอก	ที่ได้รบัมาหรอืท่ีจะน�ามาใช้ภายในบรษัิท	
จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่า	 จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 บรษัิทด�าเนนิธรุกจิโดยยึดหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่	ีมกีารบรหิารจดัการอย่างมีจรยิธรรม	จรรยาบรรณ	และอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 และให้ความส�าคญักบัการสนบัสนนุ
การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัช่ัน	 ในอนัท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของประเทศ	บรษัิท
ได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติ	เพ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิ
เป็นไปด้วยความสจุรติ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยวางพืน้ฐาน 
ระบบการควบคมุภายในให้มปีระสทิธภิาพ	 สร้างจติส�านกึให้
กบับุคลากรภายในบรษัิทปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างซ่ือสตัย์สจุรติและมี
คณุธรรม
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	 บรษัิทได้ลงนามเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม 
ปฏิบัติ	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชัน่	 	 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย	(IOD)	ร่วมกับหอการค้าไทย	หอการค้านานาชาต	ิสมาคม
บรษัิทจดทะเบียนไทย	 และสมาคมธนาคารไทย	 และก�าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัช่ัน	(Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)		และสือ่สารให้กรรมการ	
ผู้บรหิารและพนกังาน	ใช้เป็นแนวปฏบัิต	ิโดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจรติและ
คอร์รัปชั่น	 สร้างจิตส�านึก	ค่านิยม	ทัศนคติ	 และ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปช่ันแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างซ่ือสตัย์สจุรติ	เคารพต่อกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ขอ้บงัคับ	นโยบายต่างๆของบริษัท	และมคีณุธรรม

2.	 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเพียงพอ	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 
มีกระบวนการในการตรวจสอบ	 การประเมิน
ความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
และคอร์รัปชั่น	 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล	 เพ่ือป้องกันการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น

3.	 มิให้เรยีกรบั	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด	จาก
บุคคลอ่ืน	ทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏบัิตหิน้าท่ีในทาง
มชิอบ	หรอืละเว้นการปฏบัิต	ิหรอืมีอิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจ	ในทางท่ีท�าให้บรษัิทเสยีผลประโยชน์	เว้น
แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอันเป็นประเพณนียิมท่ีคน
ท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกัน	 และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม		
และไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ

4. มใิห้กระท�าหรอืสนบัสนนุการเสนอหรอืให้	ทรพัย์สนิ	
หรือประโยชน์อื่นใดๆ	 แก่บุคคลภายนอก	 เพื่อ
จูงใจให้ผู้นั้นกระท�าหรือละเว้นการกระท�าใดท่ีผิด
กฎหมายหรอืโดยมชิอบ	เพือ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ

5.	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้อง
เรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย	 โดยมีนโยบาย
ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส	 และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ	 รวมทั้ง 
มมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี	2558	 บรษัิทและบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ให้แก่บรษัิท	 ส�านกังาน	 อวีาย	 จ�ากดั	 และส�านกังานตรวจสอบ
บัญชีต่างประเทศ	โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้

 ประเภท ค่�ตอบแทน (บ�ท)

ค่าสอบบัญชี 4,975,000

ค่าบริการอื่น 210,000

รวม 5,185,000

6. สนับสนุนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ 
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 คุณปิติฤดี	 ศิริสัมพันธ์	 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วม
อบรม	หลักสูตร	Anti	-	Corruption	:	The	Practice	Guide	
(ACPG)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองเข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต	 อีกท้ังในปีน้ี	 บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบาย
การรับของขวัญ	 ซึ่งมิให้ผู ้บริหารและ/หรือพนักงานรับ 
ผลประโยชน์จากผู้ท่ีประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทในลักษณะ
ส่วนตัว	 ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ	 ยกเว้นกรณีเทศกาล 
หรอืประเพณอัีนเป็นท่ียอมรบัท่ัวไป	โดยของขวญัหรอืสิง่ของ
ที่รับนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน	3,000	บาท	พร้อมแจ้งจดหมาย
ไปยังคู่ค้าถึงแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	และนโยบาย 
การรับของขวัญให้ทราบ
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 รายงานการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ
	 ในปี	2558	 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดไว้	โดยมีรายละเอียด	 
ดงัต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติ 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	
ในวันท่ี	23	เมษายน	2558	ซึง่บรษัิทได้ปฏบัิติตามกฎ
ของตลาดหลกัทรพัย์	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	รวมถงึ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ซ่ึงบริษัทมีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสาร
ประกอบ	(ดังที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย)	ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า	21	 วัน	 โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน	 โดยมี
กรรมการบรษัิททุกท่านเข้าร่วมประชุม	และผูถ้อืหุ้น 
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม	

2.	 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กนัในการแสดงความคดิเห็นและซักถามอย่างท่ัวถงึ	 
ก่อนลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวาระ		
และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง	โดยในวาระปกติ	ให้
ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 และวาระอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการ	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.	 บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างครบถ้วน	ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่
ผูถ้อืหุ้นของบรษัิท	มกีารบันทึกรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย ์และส�านักงาน 
ก.ล.ต.	 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 รวมถงึเผยแพร่ 
ข ้ อ มู ล ข ่ า ว ส า ร ผ ่ า น เ ว็ บ ไ ซต ์ ข อ งบ ริ ษั ท 
www.mono.co.th	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
กรรมการและผู ้บริหาร	 ในหมวด	 “การก�ากับ
ดูแลกิจการ”	 และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ข้อมูล
ทางการเงิน	 ในหมวด	 “นักลงทุนสัมพันธ์”	 และ 
บริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ 
สอบถามข้อมูลได้ทาง	E-mail	:	ir@mono.co.th

5.	 นโยบายเรือ่งการดแูลการใช้ข้อมูลภายใน	สามารถ
ดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ข้อ	9.5	การดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน	และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือน
ไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร	เปิดเผยข้อมูลภายใน
ท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อการซ้ือขายหุ้นของบริษัทใน
ทุกรอบก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด�าเนินงานและฐานะการเงิน	หรือข้อมูลที่เป็น
สาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย	์

	 ในปี	2558	บรษัิทได้รบัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุ
ผูถ้อืหุ้น	โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	เป็นการประเมินคณุภาพ
ท้ังก่อนการประชุม	 การจัดประชุม	 และภายหลงัการประชุม	 
ซึง่บรษัิทท�าได้	100	คะแนนเตม็	เป็นปีท่ีสองตดิต่อกนั

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษัิทด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม	และให้ความส�าคญัต่อ
ผูม้ส่ีวนได้เสยี	ในแง่การด�าเนนิธรุกจิ	กลุม่บรษัิทมีหน่วย
งานบรกิารลกูค้า	Customer	Service	ซึง่เป็นตวักลางใน
การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารสนิค้าบรกิารของบรษัิท	 รบั
ข้อร้องเรยีน	และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของลกูค้า		ในส่วนของการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทเปิดช่อง
ทางในการรบัเรือ่งเกีย่วกบับรรษัทภบิาลของบรษัิทผ่าน	
“CG	Hotline”	ซึง่ในปีท่ีผ่านมาบรษัิทยังไม่มข้ีอพิพาทใดๆ
กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษัิทเปิดเผยข้อมลูส�าคญั	ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ	และข้อมลู
ท่ีมิใช่ทางการเงนิ	อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และเท่าเทยีมกนั	 
ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรพัย์และส�านกังาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	 
เพือ่ส่งเสรมิความเช่ือมัน่ต่อผูถ้อืหุ้น	 และมกีารเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์	โดยเลขานุการ
บรษัิท	เป็นผู้จัดท�าสรปุข้อมลูรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิททราบในคราวถดัไป	 รวมถงึ	 การถอืครองหลกัทรพัย์ของ 
คูส่มรส	และบตุร	ทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ	ทัง้นี	้การเปลีย่นแปลง
ทุนในปี	2558	 ข้อมูลปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
และการจดัการ

111รายงานประจ�าปี 2558



สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ 

ชื่อ – สกุล
จำ�นวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.* ก�รเปลี่ยนแปลง สัดส่วนก�รถือหุ้น

ปี 2558 ปี 2557 เพิ่ม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2558 
(%)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 2,240,234,780 2,217,484,780 22,750,000 72.24

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา 68,000,000 72,000,000 (4,000,000) 2.19

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 22,900,000 - 0.74

4. นายซัง โด ลี 19,200,000** 19,200,000** - 0.62

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 11,135,000 12,185,000 (1,050,000) 0.36

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 6,000,000 7,900,000 (1,900,000) 0.19

ผู้บริหาร

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

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

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

4. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ 2,050,000 2,200,000 (150,000) 0.07

5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ 3,902,900 4,400,000 (497,100) 0.13

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร 1,100,000 1,100,000 - 0.04

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข 1,100,000 1,100,000 - 0.04

 *  จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2557 รวม 3,079,999,975 หุ้น 
  จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2558 รวม 3,100,935,537 หุ้น

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

*** ในปี 2558 ไม่มีกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน คอื นำงพรรณ ีวรวฒุจิงสถติ นำยปรชีำ ลลีะศธิร และนำยเกรยีงศกัด์ิ เธยีรนกุลุ  
     รวมถึงไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทั้ง 16 ท่ำน
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

ชื่อ – สกุล

จำ�นวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.* ก�รเปลี่ยนแปลง สัดส่วนก�รถือหุ้น

ปี 2558 ปี 2557 เพิ่ม / (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(%)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 927,694,165 1,022,694,165 (95,000,000) 62.72

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา 28,821,115 24,821,115 4,000,000 1.95

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร - 5,357,143 (5,357,143) -

4. นายซัง โด ลี 5,000,044 5,000,044 - 0.34

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 4,112,600 3,312,500 800,100 0.28

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 1,071,429 3,142,916 (2,071,487) 0.07

ผู้บริหาร

1. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 3,214,286 3,214,286 - 0.22

2. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ 123 123 - 0.00001

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน 3,214,286 3,214,286 - 0.22

4. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ 867,930 771,430 96,500 0.06

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) -

*		จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	(ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)	ณ	31	ธันวาคม	2557	รวม	1,499,881,444	หน่วย 
	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	(ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)	ณ	31	ธันวาคม	2558	รวม	1,479,067,065	หน่วย

**	ในป	ี2558	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ	3	ท่าน	คือ	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	นายปรีชา	ลีละศิธร	และนายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล	 
	 รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง	16	ท่าน

113รายงานประจ�าปี 2558



หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วย	กรรมการ
อิสระ		3	ท่าน	จากกรรมการท้ังหมด	9	ท่าน	กรรมการอิสระ 
ทั้ง	3	ท่าน	ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัท	 โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนด
ของ	 ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ
ตลาดหลักทรัพย์	และมีความเป็นอิสระในการบริหาร
งานตรวจสอบ

2.	 คณะกรรมการบริษัทแยกอ�านาจหน้าท่ีและบทบาท
ของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ไว้อย่างชัดเจน	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน	 ประธาน
กรรมการไม่ได้ร ่วมบริหารงานปกติ	 แต่ให้การ
สนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของ
ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่าง
สม�่าเสมอ	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบรษิทัภายใต้กรอบอ�านาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.	 บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	
และผู้บริหาร	ไว้อย่างชัดเจน	มีการก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหาร 
ในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�าหรับ
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานเพือ่เป็นหลกัในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที	่โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.	 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อย	4	 ครั้งต่อปี	 เพื่อพิจารณาวาระประจ�า
ของแต่ละไตรมาส	 และมีการจัดการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ	1	ครั้ง	เพื่ออนุมัติ 
งบประมาณการด�าเนินงาน	 รับทราบผลการด�าเนิน
งานและการบริหารงาน	 รวมถึงมีการกระจายและ
แบ่งอ�านาจหน้าท่ีให้กบัคณะอนกุรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 
เพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	 
กลั่นกรองข้อมูล	 ติดตามการด�าเนินงาน	 เพื่อให ้
การบริหารงาน	 และการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและทันเวลา

6. บริ ษัทมี การประ เมิ นผลการปฏิ บัติ ง านของ 
คณะกรรมการบริ ษั ท 	 กา รปร ะ เ มินตน เอง 
ของกรรมการ	 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	
และการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ปีละ	 
1	ครัง้	ตามแบบประเมินท่ีปรบัปรงุจากศนูย์พฒันาการ
ก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบียน	ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น	 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป	

	 ท้ังนี้ 	 ในส ่วนของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 
ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัด
จ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	 และการจ�ากัด
จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
ไว้ในนโยบาย	 เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่าน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และได้อุทิศเวลา 
การปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ	 ในการก�ากบัดแูลการบรหิารงาน	
และผลการด�าเนนิงานเป็นอย่างด	ี 	 และแม้ว่าทางบรษัิทไม่ได้ 
มีการจัดตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ	(CG	Committee)	แยก
ออกมาอย่างชดัเจน	 	 แต่มหีน่วยงานภายใน	 คือฝ่ายก�ากบัดแูล
กจิการ	ซึง่ดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก�ากบัดแูลกจิการหลกัธรรมาภบิาล	 จรรยาบรรณทางธรุกิจ	 ฯลฯ	 
และรายงานการปฏิบัตงิานด้านก�ากบัดแูลกจิการกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท

114 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



รายการระหว่างกัน

สรปุรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนในปี  2558

บรษัิทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกนักบับุคคลและนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง ซ่ึงสามารถสรปุความสมัพันธ์ ได้ดงันี้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (“JAS”)

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 
ร้อยละ 72.24 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.85

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

• TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

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

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

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

• TTTI  ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

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

• TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 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 กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก  
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน JASTEL และบริษัท 

• JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“JSTC”) 
ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

• บริษัท อคิวเมนท์ จ�ากัด (“ACU”) • ACU  ประกอบธุรกิจให้บริการการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication  
Services) 

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

• ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

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

• PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�านักงานในอาคาร 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
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ากัด 
(“JINET”)

• JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตส�าหรับลูกค้าองค์กร  
(Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

• JINET กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน 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/ให้เช่า
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

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

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

2. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ�ากัด (“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 
จ�ากัด (“GS”)

• GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธี 
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

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

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ากัด (“MS”) • MS ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง ผ่านจอ Shaker Screen  
ย่านสยามสแควร์

• MS และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน MS รวมทั้งถือหุ้นใน MS ร้อยละ 10.00 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน  โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม   
ดังนี้

 1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2558

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บรษัิท ทรปิเปิลที  
บรอดแบนด์ 
จ�ากดั (มหาชน)

รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัทให้บริการส่งข้อความสั้นให้แก่
ลูกค้าของ TTTBB (Corporate SMS) 
ตามจ�านวนและหมายเลขที่ให้บริการ

8.46 การให้บริการส่งข้อความสั้นดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอ่ืน 
โดยท่ีบรษัิทมีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และความ
ช�านาญในการให้บรกิาร ตลอดจนมีการคดิราคาเทียบเคยีง 
ได้กับท่ีเรียกเก็บจากลูกค้ารายอ่ืน ดังนั้นจึงเห็นว่าการ 
ท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Mono Travel จ่ายค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐานให้แก่ TTTBB เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการส�ารองที่พัก ซึ่ง TTTBB  
มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 
ก�าหนดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามที่ตกลงกัน 

0.18 การท่ี Mono Travel ใช้บริการระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการ
เป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหต ุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

2. บรษัิท ทรปิเปิลที  
อินเทอร์เนต็ 
จ�ากดั

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริ ษัท ,  Mono Gen ,  Mono  
Broadcast และ Mono Radio  
ให้บริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์  
นิตยสาร ทีวีดิจิตอล และวิทยุแก่ 
TTTI 

• Mono Fi lm ให ้บริการลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์แก่ TTTI 

17.64

1.26

การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช ้ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท, 
Mono Gen, Mono Broadcast และ Mono Radio  เพื่อ
เป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI  โดยมีการ
คิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอ่ืนท่ัวไป 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัท, Mono Info และ Mono 
Broadcast จ่ายค่าเช่าพื้นท่ีวาง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) 

11.06 การเช่าพ้ืนท่ีวางเครือ่งเซิร์ฟเวอร์ดงักล่าว เป็นรายการธรุกจิ
ปกต ิ โดย TTTI เป็นผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เนต็ครบวงจร ท่ีมี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้
บรกิารเช่ือมต่อสญัญาณอินเทอร์เนต็ความเรว็สงู รวมท้ังมี
บรกิารให้เช่าพืน้ท่ีวางเครือ่งเซิร์ฟเวอร์ท่ีเป็นห้องท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะให้แก่กลุม่บรษัิท โดยราคาค่าบรกิารเป็นราคาตลาด  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายตุธิรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2558

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• บริ ษัท ,  Mono Gen ,  Mono  
Production, Mono Info, Mono 
Film, Mono Broadcast และ Mono 
Radio มีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ให้แก่ TTTI  ดังนี้

1) ค ่ า ใช ้ สัญญาณอินเทอร ์ เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อทีวี 
ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตและ
ธุรกิจสื่อวิทยุ 

2) ค ่ า ใช ้ สัญญาณอินเทอร ์ เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในส�านักงาน 

21.84 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว  
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู ้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร ท่ีมีความพร้อมด้านระบบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีส�านักงานตั้งอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน ท�าให้มีความสะดวกในการดูแล  
และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับ
อัตราค่าบรกิารเทียบเคยีงได้กบัราคาบรกิารของผูป้ระกอบ
การรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัท, Mono Broadcast, Mono 
Radio และ Mono Gen จ่ายค่า
บริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI 
เพื่อด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลข
หมายเพื่องาน Call center และ 
Mono Gen ใช้บริการเลขหมาย
เพื่องานสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ส�านักงาน 

0.87 การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติ และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียง 
ได้กับการใช้บริการของผู ้ประกอบการภายนอกอ่ืนๆ  
จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี 
ราคายุติธรรม

3. บรษัิท จสัเทล 
เนท็เวร์ิค จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมให ้แก ่  JASTEL  
เ พ่ือเ ช่ือมโครงข ่ายจากอาคาร 
จัสมิน ถึง DTAC (รังสิต) 

1.33 การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล 
ผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ท่ีมีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์เช่ือมโครงข่ายต่างๆ โดยราคาค่าบรกิาร 
ใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการท่ีกลุ ่มบริษัทจ่ายให้แก ่
ผู้ให้บริการรายอ่ืนท่ีให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

• บริษัท และ Mono Info จ่ายค่าเช่า 
พ้ื น ท่ี ว า ง เ ค ร่ื อ ง เ ซิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์  
(Co-Location) ให้แก่ JASTEL 

0.74 ค่าเช่าพืน้ท่ีวางเครือ่งเซิร์ฟเวอร์ดงักล่าวเป็นรายการธรุกจิ
ปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร 
มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการ 
ให้เช่าพื้นท่ีวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงเป็นห้องท่ีมีลักษณะ
เฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2558

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. บรษัิท พรเีมียม 
แอสเซท จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัท,  Mono Gen, Mono Travel,  
Mono Info, Mono Ent, Mono 
Film, Mono Production, Mono 
Broadcast,  Mono Sport, Mono 
Radio และ Mono Talent จ่ายค่าใช้
จ่ายอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษา
ความปลอดภัย, ค่าบริการที่จอดรถ 
ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา 

17.78 การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการปกต ิ
ของกลุม่บรษัิท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจสัมนิ อนิเตอร์
เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็น
ไปตามมาตรฐานเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอืน่ ดงันัน้จงึเห็นว่าการ 
ท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

5. บรษัิท จสัมนิ 
อินเตอร์เนต 
จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริ ษัทจ ่ายค ่าบริการ Internet  
Corporate leased line ให้แก่    
JINET 

0.18 ค่าบริการ Internet Corporate leased line ดังกล่าวเป็น
รายการธรุกจิปกต ิโดย JINET เป็นผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เนต็
ครบวงจร ท่ีมีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

6. บรษัิท  
โตโยต้า พเีอส
เอน็เตอร์ไพรซ์ 
จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัท, Mono Gen, Mono Ent 
และ Mono Broadcast จ่ายค่า
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา ตรวจ เช็ค
สภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ 
ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน

0.36 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา 
ค่าบรกิารเท่ากบัราคาตลาด ดงันัน้จงึเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทซ้ือรถยนต์โตโยต้า เพื่อเป็น
รางวัลส�าหรับท�ากิจกรรมของบริษัท

0.86 รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือส่งเสริม 
การขายของบริษัท และราคาซ้ือรถยนต์เป็นราคาตลาด  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

7. กลุม่บรษัิท JAS 
ได้แก่  TTTBB,  
TTTI, JINET,  
JASTEL, ACU 
และ PA

รายได้จากการขายและให้บริการ

• กลุ่มบริษัท JAS ให้เงินสนับสนุน 
(Sponsor) ในการจัดงานกิจกรรม
ทางการตลาด ให้แก่ บริษัท, Mono 
Ent และ Mono Gen ตามที่ตกลง
ในสัญญา

0.76 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บรษัิท เพือ่เป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ และโปรโมท
กิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้
บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

8. บรษัิท กรนีสตาร์ 
เอ็นไวรอนเม้นท์ 
จ�ากดั

รายได้จากการขายและให้บริการ

• Mono Gen มีรายได ้จากการ
จ�าหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะการ
ขายเป ็นเศษกระดาษเพื่อน�าไป
ท�าลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคา 
ท่ี Mono Gen จ�าหน่ายให้แก่คู่ค้า 
รายอื่นและไม่ต�า่กว่าราคาตลาด

0.47 รายการดงักล่าวเป็นรายการธรุกจิปกต ิรายการมีความสม
เหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2558

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. บรษัิท มเีดยี 
เชคเกอร์ จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• Mono Ent จ่ายค่าโฆษณาทางจอ 
Shaker Screen 

0.05 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ศิลปินนักร้องให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนท่ัวไป ในย่านสยามสแควร์ ซ่ึงอัตรา 
ค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้ใช้บริการรายอื่น  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล 
และมีราคายุติธรรม

10. บรษัิท เอเซียส  
รเียนแนล 
เซอร์วิส จ�ากดั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• Mono Broadcast จ่ายค่าบริการ
ไฟฟ้าส�ารอง ส�าหรับห้องสตูดิโอ 
ที่ใช้ถ่ายท�ารายการต่างๆ

0.65 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา 
ค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 

2558

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บรษัิท  
โตโยต้า พเีอส 
เอน็เตอร์ไพรซ์ 
จ�ากดั

สินทรัพย์

• ซื้อยานพาหนะ ประเภท รถกระบะ 0.59 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา 
ค่าบรกิารเท่ากบัราคาตลาด ดงันัน้จงึเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. บรษัิท พรเีมียม  
แอสเซท จ�ากดั

เช่าพื้นที่ 

• บริษัท, Mono Info และ Mono 
Broadcast จ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็น 
ที่ตั้งส�านักงานของกลุ่มบริษัท 

40.64 รายการดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ ่มบริษัท  
โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล 
ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพื้นท่ี อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
เป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอ่ืน ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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การควบคมุภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง

	 การจัดการระบบการควบคุมภายในท่ีดีจะช่วยให้ 
การด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	โดยบรษัิท 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทาน 
ให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ	ตลอดจนสอบทานการปฏบัิติ
งานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก		
ได้แก่	 บริษัท	 เอส.ซี.	 การบัญชีและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ	 
(1995)	จ�ากัด	(“ผู้ตรวจสอบภายใน”)	เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทตั้งแต่ปี	2550	เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท	 และรายงานผลการปฏิบัติงาน	 รวมท้ัง
ติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท	 โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กบัฝ่ายบรหิาร
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ซ่ึงสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน	 จะถูกน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อรับทราบทุกไตรมาส	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	 1/2559	 
เมือ่วนัท่ี	19	กมุภาพันธ์	2559	โดยมกีรรมการตรวจสอบทุกท่าน 
เข้าร่วมประชมุ	คณะกรรมการบรษัิทได้ประเมนิระบบควบคมุ
ภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	 และกรรมการ
ตรวจสอบ	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้อนมัุติแบบประเมนิ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 ประจ�าปี	2558	
โดยการซักถามข้อมูลจากผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัททั้ง	5	ด้าน	โดยสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	การควบคุมภายในองค์กร

บรษัิทมกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	จดัท�าแผนงาน 
ที่ชัดเจน	มีการจัดการโครงสร้างองค์กร	และก�าหนดอ�านาจ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม	 บริษัทมีการวางแผนและ 
ให้ความส�าคัญกบับุคลากรในทุกด้าน	มกีารจัดท�านโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการให้ผูบ้ริหารและพนักงานใช้ยดึเป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติตาม	 เพ่ือให้องค์กรมีการควบคุมภายในท่ีดี	 
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ส่วนที่	2	การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
ซ่ึงประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ ่ม	 
โดยท�าหน้าท่ี	ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	วเิคราะห์
และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	 ท้ังปัจจัยภายใน 
และภายนอก	วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	รวมถึง
ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้

	 ส่วนที่	3	การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและข้ันตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน	 
ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	 และติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้	 รวมถึงบริษัท 
มแีผนฉุกเฉินส�าหรบักรณเีกดิเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ	 ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของคณะกรรมการทั้ง	5	คณะ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ
บริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ	สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

121รายงานประจ�าปี 2558



	 ส่วนที่	4	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
มีความถกูต้อง	เหมาะสม	อย่างเพยีงพอ	และน�ามาใช้ได้ทันต่อ
เวลา	โดยมีช่องทางการสือ่สารท้ังภายใน	และภายนอกบรษัิท 

	 ส่วนที่	5	ระบบการติดตาม

บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ	 
เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ	ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา	 
รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส

ส�านักตรวจสอบภายใน	 	 โดยมีนางสาวสวนศรี	 สวนกูล	 
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ซ่ึงท�าหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงาน
ประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ	และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษัิท
แล้ว	ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั	อันอาจท�าให้เกดิผล
เสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 บริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสม	 มีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่อง 
การท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	อย่างเพียงพอและเหมาะสม	

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร	ให้ความส�าคัญ
กบัการควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง	 
เพ่ือให้บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี		มกีารควบคมุภายใน 
ท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	มกีารบรหิารความเสีย่ง 
ในระดับท่ียอมรับได้	 รวมถึง	 การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
ต่อรายงานทางการเงิน

	 เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	โมโน	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวมของ
บริษัท	โมโน	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย		รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี	งบการเงิน 
ดงักล่าวได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม	ซึง่ถอืปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ	
และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล	 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	 ทั้งนี้	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	

	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายใน	
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง	 และครบถ้วน	 และเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท	 
มีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	และน่าเชื่อถือ		

	 ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	เป็นผูท้�าหน้าท่ี	 
สอบทานนโยบายการบัญชี	และคุณภาพของรายงานทางการเงิน	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	ระบบ 
การบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 งบการเงนิของบรษัิท	และงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	ได้รบัการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ในการตรวจสอบนั้น	ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล 
และเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 โดยความเห็นของ 
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว	

	 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสม	สามารถสร้าง 
ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท	 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายพิชญ์	โพธารามกิ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	
3	 ท่าน	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 การเงิน	 และการบริหารองค์กร	 โดยมี	 นางพรรณี	 วรวุฒิจงสถิต	 เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ	นายปรีชา	ลีละศิธรและนายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล	เป็นกรรมการตรวจสอบ	และนางสาวสวนศรี	สวนกูล	 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก�าหนดขอบเขต	หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิท	และตามระเบียบบรษัิท	ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมกีารประเมนิ
การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�าทุกปี	ในป	ี2558	คณะกรรมการตรวจสอบประชุม	จ�านวน	4	ครั้ง	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และ 
ผูต้รวจสอบภายใน		และมวีาระการประชมุเฉพาะผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มผีูบ้รหิารด้วย	รวมถงึมีการพดูคยุกบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ	 
อาทิ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	

	 ในปี	2558	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม	ดังนี้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1.	นางพรรณ	ีวรวุฒิจงสถิต 4/4

2.	นายปรีชา		ลีละศิธร 3/4

3.	นายเกรียงศักดิ	์เธียรนุกุล 3/4

	 สรุปสาระส�าคญัในการปฏบิติัหน้าที	่ได้ดังนี้

	 1.	 สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	2558	 ของบรษัิท	 และงบการเงนิรวม	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทเพือ่อนมุติั	โดยสอบถามและรบัฟังความคดิเห็นจากผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชี	เร่ืองความถกูต้อง	ครบถ้วน	เช่ือถอืได้ของงบการเงนิ	 
รวมทัง้ให้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทันเวลา	 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่า	 
งบการเงนิมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	นอกจากนีมี้การประชุมพจิารณาผลการตรวจสอบ 
กบัผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอสิระ	รบัฟังค�าช้ีแจง	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	และค�าช้ีแจงของผูท่ี้รบัผดิชอบ

 2.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	 หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	 และเปิดเผยรายการดงักล่าว	 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และส�านกังาน	 ก.ล.ต.	 ซ่ึงผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้า 
และรายการระหว่างกนักบับรษัิทท่ีเกีย่วข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิครบถ้วนแล้ว	 และคณะกรรมการตรวจสอบ 
มคีวามเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญช	ีรวมทัง้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้ปฏิบัตติามข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สงูสดุต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย

	 3.	 สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายใน	 ระบบการตรวจสอบภายใน	 การบรหิารความเสีย่ง	 รวมถงึการป้องกนัการเกดิโอกาส
ทจุรติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน	ร่วมกบัผูส้อบบัญชี 
และหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	 เพ่ือให้บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ	 มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ตามวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงาน	โดยค�านงึถงึการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร	ให้มกีารใช้ทรพัยากรท่ีคุม้ค่าและประหยัด	ให้มกีารดแูล
รกัษาทรพัย์สนิท่ีเหมาะสม	ให้มีการจดัท�ารายงานทางการเงนิท่ีเช่ือถอืได้	และให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง	
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และให้มแีนวทางการป้องกนัการเกดิทุจรติ	 โดยประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของส�านกังาน	 ก.ล.ต.	 ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่า	 ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	 
ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั	

	 4.	สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ	ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
รวมท้ังระเบียบข้อก�าหนดของบรษิทั	 ทัง้นีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบภายใน	 ผู้บรหิาร	 และผูส้อบบัญชี	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มคีวามเห็นว่า	ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฎบัิตติามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้อง

 5.	 สอบทานให้มกีารก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี	 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	จดัท�าจรรยาบรรณทางธรุกจิ	จริยธรรมของกรรมการ	ผู้บรหิารและพนกังาน	รวมถึง
ดแูลการปฏบัิตท่ีิดต่ีอลกูค้า	คูค้่าและผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	นอกจากนี	้ได้ท�าการประเมินการปฏบัิตติามนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

 6.	 การก�ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส	 ให้ข้อแนะน�า
และตดิตามการด�าเนนิการแก้ไข	 ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญั	 เพือ่ก่อให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี มกีาร
ป้องกันทุจริต	ไม่สนับสนนุการคอร์รปัช่ัน	มกีารควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม	สอบทานและพจิารณาอนมัุตใิห้ปรบัปรงุกฎบัตร 
การตรวจสอบภายใน	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 และเหมาะสมกบัองค์กร	 นอกจากนี	้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา 
งบประมาณประจ�าปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มกีารประเมินความเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน	ความเพียงพอเหมาะสมของ
บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามคีวามเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั

 7.	 พจิารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชซีึง่มีความเป็นอสิระ	 และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช	ี เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษทั	และทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้สามญัประจ�าปี	2559	เพ่ือพิจารณาอนมุตั	ิ	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พิจารณาผลการปฏบัิติ
งาน	ความเป็นอิสระ	และระดับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี	โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้	นายศภุชัย	ปัญญาวฒัโน	ผูส้อบบัญชี 
รบัอนญุาตเลขท่ี	3930	หรอืนางสาวศริาภรณ์	 เอือ้อนนัต์กลุ	ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี	3844	หรอืนางสาวกรองแก้ว	 ลิมป์กติตกิลุ
ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี	5874	 แห่งบรษัิท	 ส�านกังาน	 อวีาย	 จ�ากดั	 เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	 และบรษัิทย่อย	 ประจ�าปี	2559	 
อีกวาระหนึง่	โดยมค่ีาตอบแทนในการสอบบัญชีของบรษัิท	จ�านวนเงนิไม่เกนิ	1,200,000	บาท	และรบัทราบค่าสอบบัญชีงบการเงนิรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี	2559	เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ไม่เกนิ	5,694,000	บาท										

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี ให้มกีารควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิ	 การค�านงึถงึความเสีย่งการปฏบัิติงานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้	 ระบบบัญชีและรายงานทางการเงนิมีความถกูต้อง			 
เช่ือถอืได้	รวมท้ังให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ

	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

		(นางพรรณ	ี		วรวฒุจิงสถติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการ	 
จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	 โดยมีนายปรีชา	 	ลีละศิธร	ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	นายเกรยีงศกัดิ	์เธยีรนกุลุ	และดร.โสรชัย์		อศัวะประภา	ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ในปี	2558	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้จัดให้มีการประชุมรวม	2	 ครั้ง	(กรรมการท้ัง	3	 ท่านเข้า
ร่วมประชุมครบทุกครั้ง)	 ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ	 ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ	 
ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ	ดังนี้

	 สรปุสาระส�าคญัในการปฏบัิตหิน้าท่ี	ได้ดงันี้

1. พจิารณาและเสนอความเห็นในการเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ	เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท
เพือ่ขออนมัุตต่ิอท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2558

ท้ังนี	้ ทางบรษัิทได้ปฏบัิตติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี โดยได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมคีณุสมบัต ิ
เหมาะสมเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า	ซ่ึงไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือมายงับรษัิท

2. พจิารณาและเสนอความเห็นในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมัุตต่ิอท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	2558

3. พจิารณาการจ่ายบ�าเหนจ็กรรมการ	และการจ่ายเงนิโบนสัส�าหรบัผูบ้รหิาร	ส�าหรบัปี	2558

4. พจิารณาการประเมินผลการปฏบัิตงิานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

5. พจิารณาการประเมินผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	 
โดยปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม	มีประสทิธภิาพ	และโปร่งใส	เพ่ือประโยชน์ต่อบรษัิท

                                               
ในนามคณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน

   

	 	 										(นายปรชีา	ลลีะศธิร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ค�ำอธบิำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 
และผลกำรด�ำเนินงำน
 

งบกำรเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี
บริษัทผู้สอบบัญชี

2556 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

2557 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

2558 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปี 2556 - 2558 ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นซึ่งเป็น 

ผูส้อบบัญชีท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  งบการเงนิสำาหรบัปี  2556 - 2558  
ของบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำานักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีข้างต้น  
ส่วนงบการเงินปี 2556 - 2558 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

  งบการเงนิสำาหรบัปี  2556 - 2558  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิท่ีตรวจสอบและมีความเห็น
ว่างบการเงนิของบรษัิทได้แสดงฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นและกระแสเงนิสด สำาหรบัแต่ละปี 
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงิน
 งบแสดงฐานะการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 25572/ ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 875.48 25.85 598.07 11.08 194.29 3.68

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับ 
สถาบันการเงิน 1,401.50 41.38 400.00 7.41 0.22 0.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 416.09 12.29 577.61 10.70 554.26 10.50

สินค้าคงเหลือ  6.68 0.20 7.74 0.14 9.91 0.19

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 24.02 0.71 54.32 1.00 36.59 0.69

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนด 17.40 0.51 21.45 0.40 41.40 0.79

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,741.17 80.94 1,659.19 30.73 836.67 15.85

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน 0.29 0.01 0.21 0.00 0.45 0.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 220.33 6.51 503.82 9.33 716.69 13.59

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 322.60 9.53 1,222.23 22.63 1,723.40 32.65

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 39.00 1.16 1,843.13 34.13 1,714.35 32.48

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21.77 0.64 142.40 2.64 210.78 3.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 41.06 1.21 29.12 0.54 75.40 1.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   645.05 19.06 3,740.91 69.27 4,441.07 84.15

รวมสินทรัพย์ 3,386.22 100.00 5,400.10 100.00 5,277.74 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 25572/ ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - - 135.00 2.56

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 206.99 6.11 367.10 6.80 493.14 9.34

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี      

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ค้างจ่าย

           
-   -   

    
211.03 3.91 339.12 6.43

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน      16.83 0.50      13.07 0.24 10.60 0.20

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย      0.32 0.01     17.40 0.32 - -

ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนด      22.77 0.67      28.49 0.53 38.16 0.72

หนี้สินหมุนเวียนอื่น       2.00 0.06       6.52 0.12 3.46 0.07

รวมหนี้สินหมุนเวียน   248.91 7.35   643.61 11.92 1,019.48 19.32

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  -    403.39 7.47 725.46 13.75

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ  
  จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี    

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ค้างจ่าย

             
-   -   

  
1,408.53 26.08 1,069.41 20.26

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน      14.65 0.43       5.70 0.11 8.74 0.16

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      23.99 0.71      21.50 0.40 23.11 0.44

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      5.74 0.17      6.15 0.11 7.98 0.15

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      44.38 1.31  1,845.27 34.17 1,834.70 34.76

รวมหนี้สิน   293.29 8.66 2,488.88 46.09 2,854.18 54.08
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 25572/ ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน    140.00    462.00 492.80

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว    140.00 4.13    308.00 5.70 310.09 5.88

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - -       0.30 0.01 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  2,698.95 79.72  2,698.95 49.98 2,749.19 52.09

กำาไรสะสม    

  จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย      14.00 0.41      41.59 0.77 49.28 0.93

  ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร    392.25 11.58 16.21 0.30 (539.64) (10.23)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (152.27) (4.50) (153.83) (2.85) (145.36) (2.75)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,092.93 91.34 2,911.22 53.91 2,423.56 45.92

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม          -   -            -   - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,092.93 91.34 2,911.22 53.91 2,423.56 45.92

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,386.22 100.00 5,400.10 100.00 5,277.74 100.00

หมายเหต ุ: 

1/งบการเงนิปี 2556 มกีารจดัประเภทใหม่ตามงบการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพือ่การเปรยีบเทียบและวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ

2/งบการเงนิปี 2557 มกีารปรบัปรงุการบันทึกรายการต้นทุนใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทัศน์ระบบดจิติอลตามงบการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 เพือ่สะท้อนรายการปรบัปรงุจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทและบรษัิทย่อย สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 25572/ ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้       

รายได้จากการขายและให้บริการ     1,407.38 93.95  1,526.31 95.19 1,892.96 98.33

รายได้อ่ืน        90.58 6.05     77.11 4.81 32.18 1.67

รวมรายได้   1,497.96 100.00 1,603.42 100.00 1,925.14 100.00

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนขายและให้บริการ       581.81 38.84 1,010.85 63.04 1,652.69 85.85

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ       101.04 6.75   181.55 11.32 229.65 11.93

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       272.35 18.18   406.08 25.33 449.91 23.37

หน้ีสงสัยจะสูญ - - 0.53 0.03 - -

รวมค่าใช้จ่าย     955.20 63.77 1,599.01 99.72 2,332.25 121.15

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

       

542.76 36.23 4.41 0.28 (407.11) (21.15)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (2.56) (0.17) (81.29) (5.07) (133.10) (6.91)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       540.20 36.06 (76.88) (4.79) (540.21) (28.06)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (39.08) (2.61) 64.46 4.02 53.64 2.79

กำาไรสำาหรับปี     501.12 33.45   (12.42) (0.77) (486.57) (25.27)

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

           

0.42 (1.57) 8.47

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

 

-

 

6.91 -

 

ผลกระทบภาษีเงินได้ -  (1.33) -  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี 0.42  4.01 8.47  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี    501.54 (8.41) (478.10)  
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 25572/ ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

การแบ่งปันกำ ไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่       501.12 (12.42)  (486.57)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจ
ควบคุม -  -      -  

      501.12 (12.42) (486.57)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    0.18      0.00 (0.16)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด    0.18      0.00 (0.16)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก (ล้านหุ้น) 2,854.063/ 3,080.00 3,085.56

หมายเหต ุ: 

1/งบการเงนิปี 2556 มกีารจดัประเภทใหม่ตามงบการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ

2/งบการเงนิปี 2557 มกีารปรบัปรงุการบันทึกรายการต้นทุนใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทัศน์ระบบดจิติอลตามงบการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 เพือ่สะท้อนรายการปรบัปรงุจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

3/ปรบัจำานวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั ท้ังนีเ้พือ่การเปรยีบเทียบ เนือ่งจากเม่ือวันท่ี 24 กนัยายน 2557 บรษัิทได้จ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นสามญั 

 ของบรษัิทฯ ให้กบัผูถ้อืหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดมิต่อ 6 หุ้นปันผล

 งบกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทย่อย สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2558  

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 25561/ ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 418.34 144.57 233.24

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,738.42) (615.33) (1,033.02)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,112.23 194.91 387.53

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.42 (1.56) 8.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 792.57 (277.41) (403.78)

หมายเหต ุ: 1/งบกระแสเงนิสดปี 2556 มีการจดัประเภทใหม่ตามงบการเงนิปี 2557 เพ่ือการเปรียบเทียบ
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 ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

2556 2557 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.01 2.58 0.82

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 10.60 2.31 0.59

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.69 0.32 0.28

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 3.79 3.54 4.16

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 94.99 101.69 86.54

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 52.42 84.73 119.11

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 6.87 4.25 3.02

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 5.31 7.33 11.71

ระยะเวลาชำาระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 67.74 49.11 30.74

วงจรเงินสด (วัน) 34.12 56.83 58.82

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร

อัตรากำาไรข้ันต้น (%) 58.66 33.77 12.69

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 32.13 (4.76)  (23.21)

อัตราส่วนกำาไรอ่ืน (%) 6.05 4.81 1.67

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 92.52 (198.86) (53.09)

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 33.45 (0.77) (25.27)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.24 (0.41) (18.24)
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อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

2556 2557 2558

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.31 (0.28) (9.11)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 312.22 11.94 (68.19)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.73 0.36 0.36

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.85 1.18

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 192.00 14.20 8.10

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 0.18 0.10 0.19

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)1/ 102.13 46.68 -

หมายเหต ุ: 1/คำานวนจากกำาไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝำ่ยจัดกำร

1)  กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

 รำยได้

  รายได้รวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2558 มีจำานวน 1,925.14 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 มจีำานวน 1,603.42 ล้านบาท  
เพิม่ข้ึน 321.72 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายได้รวม เป็นดงันี้

รายได้
งบการเงินรวม

2558 2557 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,892.96    1,526.31 366.65 24.02

รายได้อื่น 32.18       77.11 (44.93) (58.27)

รวมทั้งสิ้น 1,925.14    1,603.42 321.72 20.06

 

 รายได้จากการขายและให้บรกิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2558 มจีำานวน 1,892.96 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2557 มจีำานวน 
1,526.31 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 366.65 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 24.02 รายได้จากการขายและบรกิารแยกตามกลุม่ธรุกจิ เป็นดงันี้

กลุ่มธุรกิจ
งบการเงินรวม

2558 2557 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล 1,682.88 1,412.51 270.37 19.14

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 210.08 113.80 96.28 84.60

รวมทั้งสิ้น 1,892.96 1,526.31 366.65 24.02
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รายได้จากกลุม่ธรุกจิสือ่และการให้บรกิารข้อมูล ซ่ึงประกอบ
ด้วย ธุรกจิโมบายอินเทอร์เนต็ ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ และธรุกจิสือ่ทีวี 
ของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2558  มีจำานวน 1,682.88 ล้านบาท  
เมือ่เทียบกบัปี 2557  มีจำานวน 1,412.51 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
270.37 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 19.14 โดยรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ส่วน
ใหญ่เป็นรายได้จากการให้บรกิารโฆษณา TV เนือ่งจากบรษัิทย่อย 
ได้ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความ 
คมชดัปกต ิ ภายใต้ช่ือช่อง ”MONO29” ซ่ึงกำาลงัได้รบัความ
นยิมจากผูช้มโดยมเีรตติง้ตดิอันดบั 1 ใน 5 ของฟรทีีวใีนระบบ
ดจิติอล ส่งผลให้ลกูค้าสนใจลงโฆษณากบัทางช่องและมีแนวโน้ม
เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

รายได้จากกลุม่ธรุกจิการให้บรกิารด้านบันเทิง ซ่ึงประกอบ
ด้วย ธรุกจิเพลง และธรุกจิภาพยนตร์ ของบรษัิทและบรษัิทย่อย
ในปี 2558 มจีำานวน 210.08 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2557   
มจีำานวน 113.80 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 96.28 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 84.60 เนือ่งจากบรษัิทย่อยได้นำาคอนเทนต์ภาพยนตร์
ท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์  
ซ่ึงได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผูช้มส่งผลให้รายได้จากกลุม่ธรุกจิ
ภาพยนตร์เพ่ิมข้ึน

รายได้อืน่ของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2558 มีจำานวน 
32.18 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2557 มจีำานวน 77.11 ล้านบาท  
ลดลง 44.93 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 58.27 จากรายได้ดอกเบ้ีย
ท่ีลดลง

     
 ต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำย ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษเีงนิได้

  ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2558 มีจำานวน 2,411.71 ล้านบาท  
เมือ่เทียบกบัปี 2557 มีจำานวน 1,615.84 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 795.87 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 49.25

รายการ
งบการเงินรวม

2558 2557 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,652.69 1,010.85 641.84 63.50

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 229.65 181.55 48.10 26.49

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 449.91 406.61 43.30 10.65

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 2,332.25 1,599.01 733.24 45.86

ต้นทุนทางการเงิน 133.10 81.29 51.81 63.73

ภาษีเงินได้ (53.64) (64.46) 10.82 (16.79)

รวมทั้งสิ้น 2,411.71 1,615.84 795.87 49.25

  การเพิม่ข้ึนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนนิงาน เป็นผลจากการท่ีบรษัิทย่อยได้มีแผนในการประชาสมัพันธ์ช่อง “MONO29” ให้ 
ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆประกอบกับบริษัทได้มีการจัดหาและผลิต 
คอนเทนต์ระดับพรีเมียม เพื่อให้เข้าถึงฐานผู้ชมท่ีมากข้ึนและสอดคล้องกับสโลแกน “ฟรีทีวีท่ีมีหนังดี ซีรีส์ดังมากท่ีสุด”  
ประกอบกบับรษัิทย่อยมีต้นทุนในการดำาเนนิธรุกจิ เช่น ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต, ค่าใช้บรกิารโครงข่าย, ค่าใช้บรกิารช่องสญัญาณ
ดาวเทียม ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเพิ่มขึ้น
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ก�ำไรสทุธิ

 บริษัทและบรษัิทย่อยมขีาดทุนสทุธริวมในปี 2558 จำานวน 
486.57 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 มีจำานวน 12.42 ล้านบาท  
เพิม่ข้ึน 474.15 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3,817.63 เนือ่งจากใน
ปี 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนในคอนเทนต์ระดับพรีเมียม และมี 
การประชาสมัพนัธ์ช่อง “MONO29” ให้ผูช้มรูจ้กัมากข้ึน ประกอบ
กบัในปีท่ีผ่านมาบรษัิทและบรษัิทย่อยได้มีการรบัรูร้ายจ่ายและ 
ค่าตดัจำาหน่ายจากสนิทรพัย์ท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได้จำานวน 91.35 
ล้านบาท และมีการปรบัปรงุการบันทึกรายการต้นทุนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพท่ีได้
ตคีวามการกำาหนดราคาทุนข้ึนมาใหม่เมือ่วนัท่ี 8 กมุภาพันธ์  2559 
โดยวิธีคิดลด ทำาให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจำานวน 68.79 ล้าน
บาท ส่งผลให้บรษัิทและบรษัิทย่อยมต้ีนทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29” 
ได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 
ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้รายได้โฆษณามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2)   กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

      สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มี
จำานวน 5,277.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน   122.36 
ล้านบาท จากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 700.16 
ล้านบาท และลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 822.52 ล้านบาท

 สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ล้านบาท และ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ล้านบาท จากการนำาไปลงทุน
สร้างอาคารสตดิูโอ รวมถงึจดัหาคอนเทนต์เพือ่รองรบัการขยาย
ตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 716.69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
212.87 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 1,723.40 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ล้านบาท จากการลงทุนสร้างอาคาร 
สตดูโิอรวมถงึจดัหาคอนเทนต์เพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิ
ทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558   
มีจำานวน 2,854.18 ล ้านบาท เพิ่ม ข้ึนจากป ี 2557  
จำานวน 365.30 ล้านบาท จากการเพ่ิมข้ึนของหนีส้นิหมุนเวยีน 
จำานวน 375.87 ล้านบาท 

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

เงนิกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เพ่ิมข้ึนจำานวน 135.00 
ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นทุนหมนุเวียน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
จำานวน 493.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ล้านบาท ต้นทุน
การได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีท่ี่ครบกำาหนดชำาระภายใน
หนึ่งปี จำานวน 339.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มี
จำานวน 2,423.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 487.66 
ล้านบาท การลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากบรษัิทมผีลขาดทุนจาก
การดำาเนนิงานสำาหรบัปี 2558 จำานวน 486.57 ล้านบาท ในขณะ
ท่ีมีเงนิปันผลจ่ายจำานวน 61.60 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำาไรสะสม
ลดลง 548.17 ล้านบาท และระหว่างปี 2558 บริษัทมีทุนเพิ่ม
ขึ้นจากการมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 52.33 ล้านบาท 

 

โครงสร้ำงเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยม ี
หนี้สินรวม จำานวน 2,854.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
54.08 ของหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนของผูถ้อืหุ้นจำานวน 
2,423.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.92 ของหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัรากำาไร
ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.69 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 21.08 
และมีอัตรากำาไรสุทธิติดลบร้อยละ 25.27 ลดลงจากปี 2557  
ร้อยละ 24.50  สาเหตหุลกัท่ีทำาให้อตัราส่วนในการทำากำาไรลดลง 
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จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 บริษัทย่อยได้ดำาเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้
ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29” 
ได้รับความนยิมจากผูช้มเพิม่ขึน้ ส่งผลให้รายได้โฆษณามแีนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับอัตราส่วนในการทำากำาไรในด้านต่างๆ ท่ีลดลง 
จากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 อยู่ที่ 
ติดลบร้อยละ 18.24 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.83 มีสาเหตุ
จากกำาไรที่ลดลงตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

สำาหรับป ี  2558 บริ ษัทและบริ ษัทย ่อยมี อัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ ติดลบร้อยละ 9.11 ลดลงจากปีก่อน  
ร้อยละ 8.83 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.36 เท่า  
ซ่ึงเป็นอัตราท่ีเท่ากบัปีก่อน เนือ่งจากปี 2558 บรษัิทและบรษัิท
ย่อยมีกำาไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพย์สินและคอนเทนต์
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

 สำาหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง 0.82 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.76 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วอยู่ท่ี 0.59 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.72 เท่า 
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 เนื่องจากมีการซ้ือ
ทรัพย์สินและคอนเทนต์เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำาหรับปี 2558 อยู่ท่ี  
1.18 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึน
เนื่องจากปี 2558 บริษัทย่อยมีการลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้น
เพ่ือรองรบัการขยายตวัของธรุกจิทีวีดจิิตอลส่งผลให้อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยู่ใน
ระดับเพียงพอ 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินข้ันตำ่าที่ 
ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำาระ จำานวนเงิน

ภายใน 1 ปี 220

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 316

มากกว่า 5 ปี 426
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รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก  การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตาม
ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ   การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม                  
ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
เพื่อสะท้อนรายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว ทัง้นี้ ข้าพเจ้ามไิดแ้สดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่อกรณีนี้แตอ่ย่างใด

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2559

138 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 194,287,822  598,067,921 26,447,473  447,025,252 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 223,400  400,000,000 -  400,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 554,263,316  577,613,242 714,733,620  585,355,837 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7  -  - 2,385,741,067 1,496,740,909 

สินค้าคงเหลือ 10 9,911,241  7,738,256 -  - 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 36,588,094  54,319,282 17,808,207  15,646,467 

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 41,400,853  21,450,139 11,662,210  4,744,192 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 836,674,726 1,659,188,840 3,156,392,577 2,949,512,657 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 450,559  208,765 109,347  97,851 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  - 566,713,061  575,996,072 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 716,686,350  503,823,253 69,186,879  73,186,598 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 1,723,404,170 1,222,229,790 24,425,723  22,327,634 

ต้นทุนการได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 14 1,714,351,846 1,843,131,106 -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 210,783,276  142,404,514 2,284,130  1,361,041 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 75,385,427  29,119,886 30,752,158  6,694,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,441,061,628 3,740,917,314 693,471,298  679,663,339 

รวมสินทรัพย์ 5,277,736,354 5,400,106,154 3,849,863,875 3,629,175,996 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

139รายงานประจ�าปี 2558



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 135,000,000 - 15,000,000 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16 493,134,674 367,101,751 288,946,016 201,548,462

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

   ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
ค้างจ่าย 18 339,122,509 211,031,458  -  - 

   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 19 10,600,433 13,067,344 3,151,979 770,498

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 17,397,375 - 17,397,375

ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 38,164,749 28,490,456 12,448,632 14,688,033

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,459,290 6,522,763 - 352,103

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,019,481,655 643,611,147 319,546,627 234,756,471

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 725,460,000  403,390,000  -  - 

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่
ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
    ค้างจ่าย 18 1,069,408,048 1,408,530,556  -  - 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 19 8,739,607 5,698,051 4,387,139 68,962

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 23,105,946 21,504,374 11,928,585 10,426,825

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 7,978,780 6,146,995  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,834,692,381 1,845,269,976 16,315,724 10,495,787

รวมหนี้สิน 2,854,174,036 2,488,881,123 335,862,351 245,252,258

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

140 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

 ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 4,927,999,975 หุ้น 

         (2557: หุ้นสามัญ 4,620,000,000 หุ้น) 
    มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 492,799,998  462,000,000 492,799,998  462,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 3,100,935,537 หุ้น 

     (2557: หุ้นสามัญ 3,079,999,975 หุ้น)
         มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 310,093,554  307,999,998 310,093,554  307,999,998 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -  302,958 -  302,958 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,749,191,191 2,698,945,842 2,749,191,191  2,698,945,842 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 23 49,280,000  41,591,817 49,280,000  41,591,817 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (539,645,296) 16,218,302 405,436,779  335,083,123 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (145,357,131)  (153,833,886)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,423,562,318 2,911,225,031 3,514,001,524 3,383,923,738

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,277,736,354 5,400,106,154 3,849,863,875 3,629,175,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

141รายงานประจ�าปี 2558



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,892,953,253  1,526,312,845 1,082,824,686  1,278,394,590 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 11  -  - 235,991,150  331,187,580 

รายได้อื่น 32,182,168  77,113,889 141,827,437  139,007,472 
รวมร�ยได้ 1,925,135,421  1,603,426,734 1,460,643,273  1,748,589,642 
ค�่ใช้จ่�ย

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,652,687,778  1,010,845,385 853,502,517  869,281,386 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 229,650,718  181,552,514 53,211,120  50,091,432 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 449,909,816  406,081,282 262,704,730  220,806,099 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 21,794,689 -

หนี้สงสัยจะสูญ - 531,289 118,262,086 114,670
รวมค�่ใช้จ่�ย 2,332,248,312 1,599,010,470 1,309,475,142  1,140,293,587 
กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษี

เงินได้ (407,112,891) 4,416,264 151,168,131  608,296,055 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (133,097,062) (81,294,927) (888,953)  (149,962)
กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้ (540,209,953) (76,878,663) 150,279,178  608,146,093 

ภาษีเงินได้ 25 53,636,561  64,456,262 (10,635,316)  (56,309,748)

กำ�ไร(ข�ดทุน)สำ�หรับปี (486,573,392) (12,422,401) 139,643,862  551,836,345 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ

เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 8,476,755  (1,568,596)  -  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลัก

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

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

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 8,476,755  4,008,620 -  4,150,972 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี (478,096,637) (8,413,781) 139,643,862  555,987,317 
 

กำ�ไรต่อหุ้น 27

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.158) (0.004) 0.045  0.179 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

   กำาไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.158) (0.004) 0.041  0.173

        

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

142 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (540,209,953) (76,878,663) 150,279,178 608,146,093

รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

    ค่าเสื่อมราคา 70,440,502  55,654,792 23,675,732 21,975,019

    ค่าตัดจำาหน่าย 455,881,267 145,351,415 2,147,540 2,653,523

    ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตัดจำาหน่าย 128,779,260 88,557,792  -  - 

    หนี้สงสัยจะสูญ - 531,289 118,262,086 114,670

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
 (กลับรายการ) 1,018,654  (1,217,302)  -  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 21,794,689 -

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - (235,991,150) (331,187,580)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ (411,443) (86,276) - (1,890)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่าย 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,547,826 6,962,917  -  - 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 2,092,529 (3,622) (10,198,582) (2,011,210)

สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน 5,692,155 5,841,382 2,159,099 2,062,025

ดอกเบี้ยรับ (5,001,399)  (26,607,126)  (69,446,742)  (54,883,229)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 133,097,062 81,294,927 888,953  149,962 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน 275,926,460 279,401,525 3,570,803 247,017,383

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 31,055,886  (171,619,223) (49,479,241) (54,295,582)

สินค้าคงเหลือ (3,191,639)  154,457  -  - 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 19,003,062  (30,297,501) (2,053,703) (4,619,424)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 991,593 19,908,381 156,525  9,848,536 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
143รายงานประจ�าปี 2558



(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (8,177,514)  90,496,249 84,972,977 (4,699,733)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,063,472)  4,524,158 (352,103) (1,125,203)

สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน (1,738,180) - - -

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 310,806,196 192,568,046 36,815,258 192,125,977

จ่ายภาษีเงินได้  (82,070,062)  (58,999,816)  (53,170,320)  (50,725,971)

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 4,505,136 11,001,208 -  11,001,208 

เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น 233,241,270  144,569,438 (16,355,062) 152,401,214

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 6,666,774 42,192,778 7,041,169 41,187,539

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง 399,776,600 1,001,431,274 400,000,000  1,001,501,274 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  - (997,099,740) (1,389,219,623)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (241,794)  154,975 (11,496)  (97,851)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  - (12,511,678)  (106,706,885)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  - 215,991,900  322,387,910 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (207,091,132)  (326,960,301) (15,450,578)  (22,942,391)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 618,589  45,025 - 45,021

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (931,752,759)  (993,192,193) (4,245,629)  (4,988,179)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (301,000,000)  (339,000,000)  -  - 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,033,023,722) (615,328,442) (406,286,052) (158,833,185)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

จ่ายดอกเบี้ย (44,400,392)  (15,421,811) (996,990)  (149,962)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 135,000,000 - 15,000,000 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 322,070,000   403,390,000   -  - 

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  (15,917,912)  (19,354,557)  (2,713,577)  (3,952,661)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 52,338,905 -  52,338,905 -

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (61,565,003)  (173,699,987)  (61,565,003)  (173,699,987)

เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน 387,525,598 194,913,645 2,063,335 (177,802,610)

ผลต�่งจ�กก�รแปลงค�่งบก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,476,755 (1,568,596) - -

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงสุทธิ (403,780,099) (277,413,955) (420,577,779) (184,234,581)

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

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี 194,287,822  598,067,921 26,447,473  447,025,252 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำาระ 76,419,614  12,142,882 4,225,435  2,291,378 

   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำาระ 49,850,714  58,750,393  -  - 

   ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย -  1,873,000,000  -  - 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชน ซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ี 200 อำคำรจัสมิน  
อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ช้ัน 16 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีดงันี้

ก) ธุรกิจสื่อและให้บริกำรข้อมูล ประกอบด้วย ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต  
ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ และธรุกจิสือ่ทีวี

ข) ธรุกจิบันเทิง ประกอบด้วย ธรุกจิเพลง และธรุกจิภำพยนตร์

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 
รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันท่ี 28 กันยำยน 2554 ออกตำม 
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงนิฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบับท่ีบรษัิทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบับภำษำอังกฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “บริษัทย่อย”)  
ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ผลิตจ�ำหน่ำยและบริกำรข้อมูลสำระบันเทิง  
  นิตยสำรบันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง 
  ภำพยนตร์ เพลง สื่อบันเทิงอื่นๆ

ไทย 100 100

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด ให้บริกำรจัดหำห้องพักโรงแรม ทัวร์และเป็น 
  ตัวแทนจ�ำหน่ำยตัว๋โดยสำร รวมถงึผลติและให้ 
  บริกำรข้อมูล

ไทย 100 100

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด ผลิต รับจ้ำงผลิต รำยกำรสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ  
  รวมทั้งให้บริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

ไทย 100 100

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ผลิต รับจ้ำงผลิต และให้บริกำรซอฟต์แวร์ประเภท  
  Enterprise software และ Digital Content

ไทย 100 100

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด ผลิต จ�ำหน่ำยและบริกำร ข้อมูลสำระบันเทิง รวมถึง 
 กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับควำมบันเทิงผ่ำนสื่อ  
  ทุกประเภท

ไทย 100 100

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด ด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบักจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรสถำนี 
  วิทยุกระจำยเสียง

ไทย 100 100

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด ด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบักจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรสถำนี 
  วิทยุกระจำยเสียง

ไทย 100 100

บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด ให้บริกำรนกัแสดง ศลิปิน และข้อมูลสำระบันเทิง ผ่ำนสือ่ 
  ทุกประเภท

ไทย 100 -

Mono Technology Korea Corporation ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เกำหลี 100 100

PT Mono Technology Indonesia 
  (อีกร้อยละ 1 ถือโดยบริษัท  
  โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด)

ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผำ่นช่องทำงต่ำงๆ อินโดนีเซีย 99 99

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

Mono Technology Hong Kong Ltd. ให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ฮ่องกง 100 100

 ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด 
  (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น   
  จ�ำกัด ร้อยละ 100)

ผลิต รับจำ้งผลิต และจัดจ�ำหน่ำยภำพยนตร์  
  รำยกำรโทรทัศน์ รวมถึงให้บริกำรข้อมูลสำระบันเทิง

ไทย - -

บริษัท โมโน สปอร์ต  
  เอ็นเตอร์เทนเมนท์  จ�ำกัด 
  (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น   
  จ�ำกัด ร้อยละ 100)

จดักำรแข่งขันกฬีำและอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักำรแข่งขันกฬีำ   
  ทุกประเภท รวมถึงจัดกำรทีมกีฬำ และจัดตั้งสโมสรกีฬำ

ไทย - -

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด 
  (ถือหุ้นโดย บริษัท โมโน โปรดักชั่น        
  จ�ำกัด ร้อยละ 100)

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร   
  โทรทัศน์

ไทย - -
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ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
ต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บรษัิทฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษัิทย่อยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วันท่ีบรษัิทฯมีอ�ำนำจในกำรควบคมุบรษัิท
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ  

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลก
เปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ 
รำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษัิทฯและบรษัิทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส�ำคญัได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมนีแ้ล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคต มีรำยละเอียดดังนี้

ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ท่ี
ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2558  
มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหำ 
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์  
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู ้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ดังกล ่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม ่ มีผลกระทบอย ่ำงเป ็นสำระส�ำคัญต ่องบกำรเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย ่อย  
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ  
ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงำน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 กำรร่วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

 
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อ 
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

150 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)



ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)  
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะ
เวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี
ดังกลำ่วจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด (“บรอดคำซท์”) ได้ปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีรำยกำรต้นทุนใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ใบอนุญำต) เนื่องจำกเดิมบรอดคำซท์พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมรำคำประมูลใบอนุญำตดังกล่ำวถือเป็น 
รำคำทุนต้ังต้นของใบอนุญำต อีกท้ังพิจำรณำว่ำเงื่อนไขก�ำหนดระยะเวลำกำรช�ำระเงินเป็นไปตำมเงื่อนไขปกติท่ี
ก�ำหนดชัดเจนโดยหน่วยงำนภำครัฐ ดังนั้นบรอดคำซท์จึงบันทึกมูลค่ำต้นทุนใบอนุญำตเป็นทรัพย์สินและบันทึกหนี้สิน 
คำ่ใบอนุญำตค้ำงช�ำระตำมมูลคำ่รำคำประมูลอย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 สภำวิชำชีพบัญชีได้เผยแพร่
เอกสำรเกีย่วกบัประเด็นทำงด้ำนบัญชีส�ำหรบักำรรบัรูร้ำยกำรใบอนญุำตประกอบกจิกำรจำกภำครฐั ซ่ึงตคีวำมว่ำกำรทยอย
จ่ำยช�ำระเงินค่ำใบอนุญำตมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรซ้ือขำยสินค้ำแบบผ่อนช�ำระและก�ำหนดให้กิจกำรก�ำหนดรำคำทุน 
ของใบอนุญำตด้วยผลรวมของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยทันทีภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดกับจ�ำนวนมูลค่ำคิดลดของจ�ำนวน 
ท่ีกิจกำรพึงต้องผ่อนช�ำระให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และก�ำหนดให้กิจกำรท่ีไม่ได้บันทึกบัญชีตำมกำรตีควำมนี้ให้ปรับปรุง 
งบกำรเงินย้อนหลัง ด้วยเหตุนี้บรอดคำซท์จึงได้ปรับปรุงกำรบันทึกรำยกำรต้นทุนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 (บอร์ดคำซท์ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เม่ือ 
วันที่ 25 เมษำยน 2557) ตำมหลักเกณฑ์กำรตีควำมของสภำวิชำชีพบัญชีดังกลำ่ว และมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

ต้นทุนกำรได้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ลดลง 305

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ค้ำงจำ่ยลดลง 254

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 51
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ก�าไรหรือขาดทนุ:

ต้นทุนกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีต่ดัจ�ำหน่ำยลดลง 15

ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 66

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 51

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) 0.017

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้

ขายสนิค้า

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมนียัส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของ
สินคำ้ให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลคำ่ตำมรำคำในใบก�ำกับสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่
ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รำยได้จำกกำรโฆษณำและบริกำรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และธุรกิจทีวีรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

ดอกเบ้ียรบั

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงนิปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง  
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3	 ลกูหน้ีการค้าและลูกหนีอ้ืน่

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 
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5.4	 สนิค้าคงเหลอื

แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงด้วยรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้ว 
แต่รำคำใดจะต�่ำกวำ่ 

นิตยสำรและหนังสือแสดงด้วยรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกวำ่

5.5	 เงนิลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

5.6	 ท่ีดนิ	และอุปกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

ท่ีดนิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อปุกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ 
(ถำ้มี) 

คำ่เสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ    - 5, 10 ปี

 อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน - 4,  5 ปี

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    - 3 - 5 ปี

 ยำนพำหนะ     - 5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ไม่มีกำรคิดคำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะตดัรำยกำรท่ีดนิและอุปกรณ์ออกจำกบัญชเีมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน
เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.7	 สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน	ต้นทนุการได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและค่าตดัจ�าหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ตำม
รำคำทุน โดยต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่วัดมูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดตำมมูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินท่ี 
จะจำ่ยช�ำระ ผลตำ่งระหว่ำงจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระกับมูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดบันทึกเป็นคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินตำมระยะ
เวลำกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ซ่ึงจะเริ่มตัดจ�ำหน่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเม่ือพร้อมท่ี 
จะให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ 

ภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รบัใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีแ่สดงมูลค่ำตำมรำคำทุน 
หักค่ำตัดจ�ำหนำ่ยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ท่ีมีอำยุกำร
ให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำ 
ของสินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด
จ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัด มีดังนี้

            อายกุารให้ประโยชน์

ต้นทุนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี ่     15 ปี

ต้นทุนเว็บไซต ์       10 ปี

ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ     3, 5, 10 ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

ลิขสิทธิ์อื่นๆ       3, 5, 10 ปี หรือตำมอำยุสัญญำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3, 5, 20 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีท้ังในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน

5.8	 รายการธุรกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บุคคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนักบับรษัิทฯ และบรษัิทย่อย หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรท่ีมอี�ำนำจควบคมุบรษัิทฯ และบรษัิท
ย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท�ำให้มี
อิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 
ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.9	 สญัญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำ 
เช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีเช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบันสทุธขิอง
จ�ำนวนเงนิท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพันตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจะบันทึก
เป็นหนีส้นิระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ท่ีได้มำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ 
เป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำม
วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

5.10	เงนิตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน 
ของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์และ 
หนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู ่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น 
รอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
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5.11	การด้อยค่าของสินทรพัย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเป็นรำยปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ี 
คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
หมำยถึงมูลคำ่ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกวำ่

5.12	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคำ่ใช้จำ่ยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โครงการสมทบเงนิ

บรษัิทฯ บรษัิทย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงนิ
ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เงนิท่ีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกดิรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือวำ่เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพัน 
ดังกลำ่วตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำม
โครงกำรผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตท่ียังไม่ได้รับรู ้ และผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

5.13	ประมาณการหน้ีสนิ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบัญชีเมือ่ภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว  
และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะเสยีทรพัยำกรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ 
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลคำ่ภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงนำ่เชื่อถือ 

5.14	ภาษเีงนิได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  
โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกตำ่งชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษี รวมท้ัง ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท�ำกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบัญชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะไม่มกี�ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ 

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนท่ี 
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญ มีดังนี้

สญัญาเช่า	

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช ้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือ 
รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกลำ่วแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินจิในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึนจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ท่ีคงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนท่ัวไป เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอยำ่งมีสำระส�ำคัญหรือ
เป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝำ่ยบริหำร
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ท่ีดนิและอุปกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ 
คงเหลอืเมือ่เลกิใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่หำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกดิข้ึน

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร 
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น 
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จำ่ยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง  
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงนิสดท่ีคำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำกสนิทรพัย์ หรอืหน่วยของสนิทรพัย์ท่ีก่อให้
เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ี
จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีท่ี 
คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย
ข้อสมมติฐำนตำ่ง ๆ  ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
ถกูควบคมุโดยบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนักบับรษัิทฯ และ
บริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อบุคคลและกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 50

กลุ่มจัสมิน มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท โตโยตำ้ พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน
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ในระหวำ่งปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็น
ไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
เหลำ่นั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม
นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 28 44 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำยได้อื่น 1 1 รำคำตำมสัญญำ

ต้นทุนขำยและบริกำร 2 - รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 2 1 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่เช่ำและคำ่บริกำรจ่ำย 73 65 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยอื่น 20 22 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 7 5 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ 236 331 ตำมมติที่ประชุมของบริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ 65 29 ร้อยละ 3 ต่อปี

รำยได้อื่น 50 48 รำคำตำมสัญญำ

ส่วนแบ่งรำยได้คำ่บริกำร 472 467 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 8 11 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยอื่น 14 10 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 13 17 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 2 - รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่เช่ำและคำ่บริกำรจ่ำย 48 46 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

คำ่ใช้จ่ำยอื่น 19 20 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
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ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 123 10

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 15 2 8

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 15 125 18

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 231 139

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 231 139

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 112 92

รวมเงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 112 92

เงินมัดจ�าและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 7 6 6

รวมเงินมัดจ�ำและเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7 7 6 6

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) 

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 169 78

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 - - -

รวมเจำ้หนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1 - 169 78

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 3 14

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 23 15 17 9

รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 23 15 20 23
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 44 44 27 26

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1 2 1 1

รวม 45 46 28 27

เงนิให้กูยื้มระยะส้ันแก่บรษิทัย่อย

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 และกำรเคลื่อนไหวของ 
เงินกู้ยืมดังกลำ่ว มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี

2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 2558

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 610 160 - 770

บริษัท โมโน ทรำเวล จ�ำกัด 18 5 - 23

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 755 711 - 1,466

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 45 17 - 62

PT Mono Technology Indonesia 11 1 - 12

Mono Technology Korea Corporation 46 71 (11) 106

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 12 4 (5) 11

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด - 49 - 49

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ�ำกัด - 5 - 5

1,497 1,023 (16) 2,504

คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (118) - (118)

รวม 1,497 905 (16) 2,386

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้
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การค�า้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษัทฯ มีภำระจำกกำรค�้ำประกันให้กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31.2 ก)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินฝำกธนำคำร 194 389 26 238

ตั๋วแลกเงิน - 209 - 209

รวม 194 598 26 447

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) 4 15 125 18

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 223 270 114 156

รำยได้คำ้งรับ 188 210 135 173

เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) - - 112 92

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) - - 231 139

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 147 91 2 11

รวม 562 586 719 589

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4)

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธิ 554 578 715 585
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 144 207 75 140

ค้างช�าระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 78 46 35 11

  มำกกวำ่ 3 - 6 เดือน 7 11 - 1

  มำกกวำ่ 6 - 12 เดือน 5 10 - -

  มำกกวำ่ 12 เดือน 13 15 4 4

247 289 114 156

หัก: ประมำณกำรรับคืน (24) (19) - -

223 270 114 156

หัก: คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8) (8) (4) (4)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 215 262 110 152

รวมลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 219 277 235 170

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนด

ชำาระดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อายุหนี้ค้างช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 3 12 112 10

ค้างช�าระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 1 2 3 2

  มำกกวำ่ 3 - 6 เดือน - - 1 -

  มำกกวำ่ 6 - 12 เดือน - - 2 1

  มำกกวำ่ 12 เดือน - 1 7 5

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 15 125 18
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10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558
2557

สินค้ำส�ำเร็จรูป 15 11 (7) (6) 8 5

งำนระหวำ่งท�ำ 2 3 - - 2 3

รวม 17 14 (7) (6) 10 8

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกช�าระแล้ว ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ  

รับระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557

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 8 236 331

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

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

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด 1 - 1 - - -

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

บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด 5 - 5 - - -

PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - -

Mono Technology Korea Corporation 18 18 18 18 - -

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

Mono Technology Vietnam Co., Ltd. 10 3 10 3 - -

589 576 236 331

หัก: คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของเงินลงทุน (22) -

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 567 576
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เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Mono Technology 
Vietnam Co., Ltd. เป็นจ�ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสรำ้งผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว

ในเดือนกรกฎำคม 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน  
5 ลำ้นบำท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน)

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่ำต�่ำกว่ำรำคำทุนของเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน  
415 ล้ำนบำท อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทฯไม่ได้บันทึกค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำส�ำหรบัเงนิลงทุนดงักล่ำวเนือ่งจำกผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ  
เชื่อว่ำกำรลดลงดังกลำ่วไม่ได้เป็นกำรลดลงอย่ำงถำวร

12. ที่ดิน และอุปกรณ์

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

ส่วน
ปรับปรุง
สินทรัพย์

เช่า

อุปกรณ์ 
เครื่อง

ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

คอม
พิวเตอร์

และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2557 - 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

ซื้อเพิ่ม - 3 20 36 1 223 283

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

31 ธันวำคม 2558 244 73 159 253 25 227 981

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2557 - 11 31 89 9 - 140

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 6 18 29 3 - 56

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วน   
  ที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - (1) - - - (1)

31 ธันวำคม 2557 - 17 48 118 12 - 195

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 7 27 34 2 - 70

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับส่วน 
 ที่จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - - - (1) - (1)

31 ธันวำคม 2558 - 24 75 152 13 - 264
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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

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2557 244 53 91 99 13 4 504

31 ธันวำคม 2558 244 49 84 101 12 227 717

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557 (จ�ำนวน 38 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 56
2558 (จ�ำนวน 52 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 70

(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 2557 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

ซื้อเพิ่ม - 2 18 - - 20

31 ธันวำคม 2558 36 28 122 7 - 193

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2557 7 10 59 2 - 78

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี 4 5 12 1 - 22

31 ธันวำคม 2557 11 15 71 3 - 100

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 3 5 15 1 - 24

31 ธันวำคม 2558 14 20 86 4 - 124
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลขิสทิธิ์
ภาพยนตร์ 

เพลง  
และวีดโีอ

ลิขสิทธิ์
อื่น

โปรแกรม
คอม

พวิเตอร์

งาน
ระหว่าง
ผลิต

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2557 71 138 22 12 135 378

ซื้อเพิ่ม - 246 13 6 787 1,052

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

โอนเขำ้ (ออก) 12 334 76 30 (452) -

31 ธันวำคม 2557 83 717 111 42 469 1,422

ซื้อเพิ่ม 1 27 10 2 942 982

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (15) (12) (7) (34)

โอนเข้ำ (ออก) - 886 17 18 (921) -

31 ธันวำคม 2558 84 1,630 123 50 483 2,370

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วน
ปรับปรุง
สินทรัพย์

เช่า

อุปกรณ์ 
เครื่อง
ตกแต่ง

และ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

คอม
พิวเตอร์

และ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2557 25 11 33 4 - 73

31 ธันวำคม 2558 22 8 36 3 - 69

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557 (จ�ำนวน 11 ลำ้นบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 22

2558 (จ�ำนวน 11 ลำ้นบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 24

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซ่ึงตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู ่ 
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 99 ล้ำนบำท (2557: 73 ลำ้นบำท) 
และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวน 58 ลำ้นบำท (2557: 39 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวน 32 ล้ำนบำท (2557: 26 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ  
เป็นจ�ำนวน 8 ลำ้นบำท (2557: 4 ล้ำนบำท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลขิสทิธิ์
ภาพยนตร์ 

เพลง  
และวีดโีอ

ลิขสิทธิ์
อื่น

โปรแกรม
คอม

พวิเตอร์

งาน
ระหว่าง
ผลิต

รวม

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกรำคม 2557 20 25 1 8 - 54

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 4 126 11 4 - 145

31 ธันวำคม 2557 24 151 12 12 - 199

ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 5 420 22 9 - 456

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับ
  ส่วนที่จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (8) (4) - (12)

31 ธันวำคม 2558 29 571 26 17 - 643

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกรำคม 2557 1 - - - - 1

31 ธันวำคม 2557 1 - - - - 1

เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี - - - - 3 3

31 ธันวำคม 2558 1 - - - 3 4

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2557 58 566 99 30 469 1,222

31 ธันวำคม 2558 54 1,059 97 33 480 1,723

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2557 (จ�ำนวน 141 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 145

2558 (จ�ำนวน 455 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 456
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ลขิสทิธิ์
ภาพยนตร์ 

เพลง  
และวีดโีอ

โปรแกรม
คอม

พวิเตอร์

งาน
ระหว่างผลิต

รวม

ราคาทุน

1 มกรำคม 2557 11 9 3 7 30

ซื้อเพิ่ม - - - 4 4

โอนเข้ำ (ออก) - - 1 (1) -

31 ธันวำคม 2557 11 9 4 10 34

ซื้อเพิ่ม - - - 4 4

31 ธันวำคม 2558 11 9 4 14 38

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกรำคม 2557 4 3 2 - 9

ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี - 2 - - 2

31 ธันวำคม 2557 4 5 2 - 11

ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี - 2 - - 2

31 ธันวำคม 2558 4 7 2 - 13

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31 ธันวำคม 2557 1 - - - 1

31 ธันวำคม 2558 1 - - - 1

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2557 6 4 2 10 22

31 ธันวำคม 2558 6 2 2 14 24

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2557 (จ�ำนวน 2 ลำ้นบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 2

2558 (จ�ำนวน 2 ลำ้นบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร) 2

14. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

บรอดคำซท์เป็นผูช้นะกำรประมูลใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พ่ือให้บรกิำรโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลประเภทบรกิำรทำงธรุกจิ
ระดับชำติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ (“ใบอนุญำต”) จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) โดยบรอดคำซท์จะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จ�ำนวน 
2,250 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) โดยแยกช�ำระ ดังนี้ 

1) ค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตในส่วนของรำคำข้ันต�ำ่จ�ำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 4 งวด ตำมเงือ่นไขท่ี กสทช. ก�ำหนด 
ภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต

2) ค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตในส่วนท่ีเกนิกว่ำรำคำขัน้ต�ำ่จ�ำนวน 1,870 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 6 งวด ตำมเงือ่นไขท่ี กสทช. ก�ำหนด  
ภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต
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ใบอนญุำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัจำกวนัท่ีได้รบัอนญุำต (วันท่ี 25 เมษำยน 2557) ในระหว่ำงปีปัจจบัุน บรอดคำซท์ได้ช�ำระ
เงินประมูลคลื่นควำมถี่เป็นจ�ำนวนเงิน 301 ลำ้นบำท พร้อมวำงหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงิน 
ในส่วนที่เหลือให้กับ กสทช. (2557: 339 ลำ้นบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บรอดคำซท์มีต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำยตำมมูลค่ำรำคำประมูลเป็น
จ�ำนวนเงิน 1,572 ลำ้นบำท

ในระหว่ำงปี บอร์ดคำซท์ได้ตัดจ�ำหน่ำยต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นจ�ำนวน 129 ล้ำนบำท  
(2557: 89 ลำ้นบำท)

นอกจำกนี้ บรอดคำซท์ต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต คำ่ธรรมเนียมอื่น และน�ำส่งเงินรำยปีเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมประกำศ กสทช.

เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญำต เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2557 บรอดคำซท์ได้เข้ำท�ำสัญญำเชำ่ใช้บริกำร
โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่ง
สัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผำ่นบริกำรโครงข่ำยของททบ. ตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2571 
โดยบรอดคำซท์ต้องจ่ำยค่ำใช้บริกำรโครงข่ำยเป็นรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำดอกเบ้ียเทียบเคียงกับอัตรำเงินกู้ยืมข้ันต�่ำและ 
ค�้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้ำหนี้กำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) 1 - 169 78

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 109 172 51 81

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7) 23 15 20 23

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 81 56 14 12

คำ่ใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 95 49 35 3

เจำ้หนี้ซื้อสินทรัพย์ 184 75 - 5

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 493 367 289 202

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2557 บรอดคำซท์ได้เข้ำท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจ�ำนวน 1,350 ลำ้นบำท เงินกู้ยืม 
ดังกล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำเทียบเคยีงกบัอัตรำเงนิกูยื้มข้ันต�ำ่ และมกี�ำหนดช�ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยไตรมำสจ�ำนวน 24 งวด  
โดยเริ่มช�ำระงวดแรกในวันท่ี 30 กันยำยน 2560 และต้องจ่ำยช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2566  
เงินกู ้ยืมดังกล่ำวค�้ำประกันโดยบริษัทฯ และภำยใต้สัญญำให้สินเช่ือดังกล่ำวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อก�ำหนดไว้  
บำงประกำร เช่น กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ และกำรรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น

169รายงานประจ�าปี 2558



ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บรอดคำซท์มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 625 ล้ำนบำท 
(31 ธันวำคม 2557: 947 ล้ำนบำท)

18. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำย 1,572 1,873

หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (164) (254)

รวม 1,408 1,619

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (339) (211)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย - 
  สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,069 1,408

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ค้ำงจำ่ยมีก�ำหนดช�ำระเป็นรำยปี ซึ่งจะเสร็จสิ้นภำยในปี 2562 (หมำยเหตุ 14)

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 20 20 8 1

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

รวม 19 19 7 1

หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (10) (13) (3) (1)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
   ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 9 6 4 -

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้ท�ำสญัญำเช่ำกำรเงนิกบับรษัิทลสีซ่ิงเพ่ือเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำร
โดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ถึง 5 ปี
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเชำ่กำรเงินดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง
   จ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 11 9 20 3 5 8
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
   รอกำรตัดบัญชี                         (1) - (1) - (1) (1)
มูลคำ่ปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
   ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 10 9 19 3 4 7

(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) - - -
มูลคำ่ปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ 
   ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 13 6 19 1 - 1

20. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 22 24 10 14
ส่วนทีรั่บรู้ในก�าไรหรอืขาดทนุ		
		(แสดงรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร):

  ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 2 4 2 1

  ต้นทุนดอกเบี้ย 1 1 - -

ส่วนท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	:

  ก�ำไรจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - (7) - (5)

  ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (2) - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 23 22 12 10
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมำณ 18 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 18 ปี) (2557: 18 ปี และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 18 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2558
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด 4% 4%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5% 5%

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรำคิดลด

   เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (4.50%) (3) (1)

   ลดลง  50 เบซิสพอยท์ (3.50%) 1 1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 

   เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์ (6%) 4 2

   ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (4%) (5) (3)

21. ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 140 ล้ำนบำท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวนไม่เกนิ 3,220 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท  
เพื่อรองรับกำรจำ่ยหุ้นปันผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29 และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (MONO-W1) ตำมที่กลำ่วไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22

 เมือ่วนัท่ี 24 กนัยำยน 2557 บรษัิทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณชิย์เป็นทุนจดทะเบียน 462 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 
4,620,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท) โดยมีทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว 308 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,079,999,975 หุ้น  
มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท)

 ในเดือนมีนำคม 2558 มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 814,379 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.5 บำท รวมเป็นเงิน 2.0 
ล้ำนบำท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช�ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เป็นทุนท่ีช�ำระแล้วจ�ำนวน 308,093,553.7 บำท 
(หุ้นสำมัญจ�ำนวน 3,080,935,537 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.1 บำท) เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2558
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 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำกเดิมมูลค่ำ 462,000,000 บำท (หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4,620,000,000 หุ้น 
มูลคำ่หุ้นละ 0.1 บำท) เป็น 461,999,997.50 บำท (หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4,619,999,975 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.1 บำท) 
โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 25 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท 

ข) อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯจำกเดมิมลูค่ำ 461,999,997.50 บำท (หุ้นสำมญัจ�ำนวน 4,619,999,975 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 0.1 บำท) เป็น 492,799,997.50 บำท (หุ้นสำมัญจ�ำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.1 บำท) 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท

 บริษัทฯ ได้ด�ำเนนิกำรจดทะเบียนกำรลดและเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณชิย์เม่ือวันท่ี 6 และ 7 พฤษภำคม 2558 ตำมล�ำดบั

 ในเดือนกันยำยน 2558 มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.5 บำท รวมเป็นเงิน 
50 ล้ำนบำท บรษัิทฯได้จดทะเบียนเพิม่ทุนท่ีช�ำระแล้วกบักระทรวงพำณชิย์เป็นทุนท่ีช�ำระแล้วจ�ำนวน 310,093,553.7 บำท 
(หุ้นสำมัญจ�ำนวน 3,100,935,537 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.1 บำท) เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2558

22. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวน 1,540  ลำ้นหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วนใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสำมัญเดิม อำยุกำรใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสำมำรถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสำมัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น ซึ่งมีมูลคำ่ที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.1 บำท ในรำคำกำรใช้สิทธิ 2.5 บำท โดยก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท�ำกำรสุดท้ำยของเดือนธันวำคม 2557  
บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 17 ตุลำคม 2557

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิจ�ำนวน 1,479,067,065 หน่วย

23. ส�ารองตามกฎหมาย

 ภำยใต้บทบญัญัตขิองมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯต้องจัดสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี
ส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส�ำรอง
นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จำ่ยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2557

(ปรับปรุงใหม่)
2558 2557

เงินเดือน คำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 453 381 157 144

ต้นทุนกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 269 289 685 675

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 526 201 35 25

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 219 172 45 42

ค่ำสำธำรณูปโภค 113 105 79 73

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 154 89 - -

ต้นทุนขำยสินค้ำ 65 68 - -

ต้นทุนรับจำ้งผลิตรำยกำร 53 28 - -

25. ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภำษีเงินได้ส�ำหรับปี 13 56 12 56

ภำษีเงินได ้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง    
  ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (67) (121) (1) -

ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (54) (65) 11 56

 จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั - 1 - 1

ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุ เบ็ดเสรจ็อืน่ - 1 - 1
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2557

(ปรับปรุงใหม่)
2558 2557

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้ (540) (77) 150 608

อัตรำภำษีเงนิได้นติบุิคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้ คณูอัตรำภำษี (108) (15) 30 122

ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง
   ช่ัวครำวท่ีรบัรูใ้นอดตี 9 - - -

ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ถอื
   เป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี:

  กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 26) (47) (66) - -

  เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย - - (47) (66)

  ขำดทุนทำงภำษีส�ำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็น
     สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 86 10 - -

  ขำดทุนจำกกำรกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
     ในบริษัทย่อย - - 4 -

  ขำดทุนจำกกำรกำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
     แก่บริษัทย่อย - - 24 -

  อ่ืนๆ 6 6 - -

ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (54) (65) 11 56
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปน้ี

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ณ วันที่
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

2558 2557

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและประมำณกำรรบัคนื 6 5 (1) 1

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (ผลแตกต่ำงค่ำตดัจ�ำหน่ำย) (12) (8) 4 -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5 4 (1) -

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 202 133 (69) (121)

อื่นๆ 2 2 - (1)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง  
  ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (67) (121)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 203 136

โดยแสดงเป็น

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 211 142

  หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (8) (6)

รวม 203 136
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน 
 เฉพาะกิจการ

ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

2558 2557

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 1 1 - -

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน (ผลแตกต่ำงค่ำตดัจ�ำหน่ำย) (1) (1) - -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2 2 - -

อื่น ๆ - (1) (1) -

ภำษีเงินได ้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง  
  ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว   (1) -

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2 1

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทย่อย มีรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 
429 ลำ้นบำท (2557: 49 ล้ำนบำท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทย่อย
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทย่อยอำจไม่มีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน�ำผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนทำงภำษี 
ที่ยังไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้

26. การส่งเสริมการลงทุน

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษ 
ดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะ
เวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 31 กรกฎำคม 2554)

 ในปี 2558 เอ็มไอเอสมีรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ�ำนวน 305 ลำ้นบำท (2557: 359 ล้ำนบำท)

27. ก�าไรต่อหุ้น

 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั
ของหุ้นสำมญัท่ีบรษัิทฯอำจต้องออกเพือ่แปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรบัลดท้ังสิน้ให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมตว่ิำได้มกีำรแปลง
เป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
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 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ขาดทุนส�าหรับปี จ�านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ก�าไรต่อหุ้น

2558 
(ล้าน
บาท)

2557
(ล้าน
บาท)

2558 
(ล้านหุ้น)

2557
(ล้านหุ้น)

2558 
(บาท)

2557
(บาท)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขำดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (487) (12) 3,086 3,080 (0.158) (0.004)

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกให้กับ 
  ผู้ถือหุ้นเดิม

- - 318 109

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขำดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติวำ่มีกำร 
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ           

(487) (12) 3,404 3,189
ปรับ
เพิ่ม

(0.004)

 

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ก�าไรต่อหุ้น

2558 
(ล้าน
บาท)

2557
(ล้าน
บาท)

2558 
(ล้านหุ้น)

2557
(ล้านหุ้น)

2558 
(บาท)

2557
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 140 552 3,086 3,080 0.045 0.179

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกให้กับ 
  ผู้ถือหุ้นเดิม

- - 318 109

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติวำ่มีกำร 
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ           

140 552 3,404 3,189 0.041 0.173
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28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บรษัิทฯ บรษัิทย่อย และพนกังำนของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้ร่วมกนัจัดตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบัญญตัิ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงำนจะจำ่ยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำ
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจำ่ยให้
แก่พนกังำนเมือ่พนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ในระหว่ำงปี 2558 บรษัิทฯ
และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 13 ล้ำนบำท (2557: 10 ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ 
เป็นจ�ำนวน 6 ลำ้นบำท (2557: 5 ล้ำนบำท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย                

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�ำปี 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 61.6 0.02

รวมเงินปันผลจ่ำยส�ำหรับปี 2558 61.6 0.02

เงินปันผลประจ�ำปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 145.6 0.10

เงนิปันผลระหว่ำงกำล ส�ำหรบัปี 2557 ที่ประชุมวิสำมัญสำมัญผู้ถือหุ้น                    
   เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557

• เงินสดปันผล 28.0 0.02

• หุ้นปันผล 1,680,000,000 หุ้น 168.0 0.12

รวมเงนิปันผลจ่ายส�าหรบัปี 2557 341.6 0.24

30. ส่วนงานด�าเนินงาน

 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษัิทฯ ท่ีผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำน
ได้รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจัดสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนนิงำน 
ของส่วนงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน 
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

 รำยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกิดจำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนสองรำย
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31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1	ภาระผกูพันเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ�ำนวนเงิน 417 ลำ้นบำท (2557: 363 ล้ำนบำท) ที่
เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรและกำรซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์

31.2	การค�า้ประกนั

ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อเป็นจ�ำนวน 3,283 ล้ำนบำท 
(2557: 3,947 ล้ำนบำท) ในนำมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวน 3,244 ล้ำนบำท 
(2557: 3,907 ลำ้นบำท)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรที่ธนำคำรออกหนังสือค�้ำประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำเป็นจ�ำนวน 1,736 ลำ้นบำท (2557: 2,147 ล้ำนบำท) ในนำมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพำะของ 
บริษัทฯเป็นจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท (2557: 6 ล้ำนบำท)

31.3	ภาระผกูพันเกีย่วกบัสัญญาเช่าด�าเนนิงานและสัญญาบรกิาร

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร และสัญญำบริกำร อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำ
เช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2558 2557

จ่ายช�าระ

ภำยใน 1 ปี 220 179 

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 316 343

มำกกว่ำ 5 ปี 426 477

31.4	คดฟ้ีองร้อง 

 ในเดือนมิถุนำยน 2558 บริษัทฯได้ถูกฟ้องจำกบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงเป็นคดแีพ่งและคดอีำญำ ฐำนละเมิดลขิสทิธิก์ำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกฬีำและเรยีกค่ำเสยีหำยเป็น
จ�ำนวนเงิน 34 ล้ำนบำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจนกวำ่จะช�ำระเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

 ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทฯเชือ่ว่ำจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยท่ีมีสำระส�ำคญัเกีย่วกบัคดฟ้ีองร้องดังกล่ำวข้ำงต้น จงึไม่ได้บันทึกส�ำรอง
ส�ำหรับหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมือทำงกำรเงนิท่ีส�ำคญัของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยตำมท่ีนยิำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว  
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เงนิให้กูยื้ม เงนิกูยื้มระยะสัน้และระยะยำว และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีควำมเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมือทำงกำรเงนิดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเช่ือท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น และ เงนิให้กูยื้ม ฝ่ำยบรหิำร
ควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย 
จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษัทฯและบริษัทย่อย 
มีลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนน้อยรำยและอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ท�ำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำร 
กระจุกตัวของลูกหนี้ จ�ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของ 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และหนี้สินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นท่ีส�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งจำกกำรซ้ือหรอืขำยสนิค้ำและบรกิำรเป็นเงนิ
ตรำต่ำงประเทศ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้ตกลงท�ำสญัญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสญัญำไม่
เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมียอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิท่ีเป็นสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศ  ซ่ึงไม่ได้ท�ำสญัญำ
ป้องกันควำมเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31ธันวาคม
หนีส้นิทางการเงนิ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2558 
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2558 
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2558 2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 1 - 36.0886 32.9630
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31ธันวาคม
หนีส้นิทางการเงนิ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2558 
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2558 
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2558 2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3 2 - - 36.0886 32.9630

เหรียญอินโดนีเซีย 5,417 4,490 - - 0.0026 0.0027

 บริษัทย่อยมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

31 ธันวาคม 2558

จ�านวนทีซ่ือ้

(ล้าน)

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามสัญญาของจ�านวนท่ีซือ้

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
วันครบก�าหนดตามสัญญา

สกลุเงนิ

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 36.105 - 36.195 15 มีนำคม 2559

32.2	มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน

 เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู ้ยืม หนี้สิน 
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน เงินกู ้ ยืมระยะสั้นและระยะยำวมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด  
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

33. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม 
เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย ่อย และเสริมสร ้ำงมูลค ่ำกำรถือหุ ้นให ้กับผู ้ถือหุ ้น  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.18:1 (2557: 0.85:1) และ 
เฉพำะบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเทำ่กับ 0.10:1 (2557: 0.07:1)

  

34. การอนุมัติงบการเงิน

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559
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