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ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และ
www.mono.co.th
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2
นับตั้งแต่กลุ่มบริษัท โมโน

“ถือเป็นปีที่

ก้าวเข้าสู่สนามของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ซึ่งทีวีดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ให้บริการอยู่ถึง

24

ช่องสถานี”

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ
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สารประธานคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ถือเป็นปีทสี่ อง นับตัง้ แต่กลุม่ บริษทั โมโน ก้าวเข้าสู่
สนามของธุรกิจทีวดี จิ ติ อล ซึง่ ทีวดี จิ ติ อลเป็นธุรกิจทีใ่ ห้บริการ
อยูถ่ งึ 24 ช่องสถานี จึงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันค่อนข้าง
ดุเดือด และในวันนีช้ อ่ ง MONO29 ได้พสิ จู น์ให้เห็นว่าสามารถ
ก้าวขึน้ มาเป็นช่องสถานีอนั ดับต้นๆ ของประเทศได้สำ� เร็จ
ด้วยการวางกลยุทธ์ทชี่ ดั เจนในการเป็นผูน้ ำ� ช่องหนังและซีรสี ์
คุณภาพ อีกทัง้ น�ำเทคโนโลยีและสือ่ การตลาดครบวงจรอันเป็น
จุดแข็งของบริษทั เข้ามาช่วยเพิม่ สีสนั และสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ ในการรับชมทีแ่ ตกต่างไปจากช่องฟรีทวี อี นื่ ๆ      
ปี  2558 นี้ เป็นปีทกี่ ลุม่ บริษทั โมโน มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี โดยบริษทั ด�ำเนินการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ กลุม่ บริษทั พร้อม
ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ อาจกล่าวได้วา่ ถือเป็นปีทคี่ ณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจและท�ำงาน
อย่างหนัก เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
อีกทัง้ บริษทั ยังคงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด ซึง่ เห็นได้
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้คะแนนเต็ม
เป็นปีทสี่ องติดต่อกัน ซึง่ บริษทั ค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันเป็นส�ำคัญมาตัง้ แต่
เริม่ เข้าตลาดหลักทรัพย์ และในปีนี้ บริษทั ยังได้รบั การประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยเป็น
1 ใน  55 บริษทั ทีไ่ ด้ผลคะแนนระดับดีเลิศ  (Excellent) หรือห้าดาว
จากบริษทั จดทะเบียนทีท่ ำ� การส�ำรวจรวม  588 บริษทั

ในฐานะประธานกรรมการบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ พันธมิตร คูค่ า้ สถาบัน
การเงิน หน่วยงานราชการ  ตลอดจนคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกท่าน  ทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ และให้การสนับสนุนบริษทั เสมอมา
และบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าจะด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจติ อลอย่างมัน่ คง
พร้อมทีจ่ ะสร้างสรรค์คอนเทนต์ทใี่ ห้สาระและความบันเทิง  และ
ประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม  บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี  
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และสร้างผลตอบแทนทีด่ ี
ให้แก่ทา่ นผูถ้ อื หุน้ อย่างยัง่ ยืน

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ
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“เราได้ก้าวสู่การเป็น

1 ใน 5
ของช่อง
ฟรีทีวี

ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ”

เรียน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงปี  2558 นับเป็นปีแห่งความมุง่ มัน่ ของกลุม่ บริษทั
โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นบริษทั
ชัน้ น�ำทางด้านสือ่ และเป็นผูส้ ร้างสรรค์บริการด้านความบันเทิง
ทีม่ คี ณุ ภาพ จากผูเ้ ล่นหน้าใหม่ในวงการทีวี เพียงระยะเวลาปีเศษ
เราได้กา้ วสูก่ ารเป็น 1 ใน 5 ของช่องฟรีทวี ที ไี่ ด้รบั ความนิยม
สูงสุดของประเทศ ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ใจไว้ ด้วยรูปแบบของช่อง
ทีช่ ดั เจน และคอนเทนต์ทคี่ ดั สรรมาเป็นอย่างดี ท�ำให้  MONO29
ครองใจกลุม่ ผูช้ มในการเป็น ฟรีทวี ที มี่ ี หนังดี ซีรสี ด์ งั มากทีส่ ดุ
ถือเป็นการปูพนื้ ฐานทีด่ ใี นการเติบโตอย่างรวดเร็วและท�ำให้เป็น
ทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย ซึง่ ช่วงแรกของธุรกิจนี้ เราต้องลงทุนด้าน
การจัดหา ผลิตคอนเทนต์ และค่าใช้จา่ ยทางการตลาดค่อนข้างสูง
แม้วา่ สภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัวแต่ตำ�่ กว่าทีค่ าดไว้มาก หลายคน
ยังกังวลกับการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ผลประกอบการปีนี้
ยังไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ แต่ได้มพี ฒั นาการแต่ละไตรมาส
ทีด่ ขี นึ้ ตามล�ำดับ และคาดว่าจะได้เห็นก�ำไรในปี 2559

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากนีไ้ ปเรายังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยการจับมือกับพันธมิตรทีม่ คี อนเทนต์ทแี่ ข็งแกร่งทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และผูจ้ ดั ผูผ้ ลิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ โดยปีหน้า
พร้อมเตรียมคอนเทนต์ระดับพรีเมียม “หนังดี  ซรี สี ด์ งั   รายการเด็ด
กีฬาเด่น” มาเอาใจผูช้ มทัว่ ประเทศ รวมถึง เรายังจัดตัง้ บริษทั
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจจัดหาและผลิตนักแสดงและศิลปิน เพือ่ พร้อม
ส�ำหรับการแข่งขันในทุกด้าน
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค
มัลติสกรีน แพลตฟอร์มทีวี สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต มีบทบาท
อย่างชัดเจน ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและคอนเทนต์ และมุง่ พัฒนาบริการบนธุรกิจ
บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
จากสือ่ ทีม่ อี ยู่ ในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ อย่าง Mono29 รับชม
รายการสดจากช่อง, Mono29 Shake เกมเขย่าเพือ่ สะสม
สติก๊ เกอร์ชงิ รางวัลมากมาย,MonoMaxxx  บริการดูหนังออนไลน์
หรือ mBookStore แหล่งรวบรวมหนังสือหลากแบบหลายสไตล์
อ่านได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคยุคนี้
พร้อมด้วยสื่อและคอนเทนต์จากธุรกิจต่างๆ ที่สามารถ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน และด้วยจุดแข็งของธุรกิจบริการเสริม
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และพันธมิตรผูใ้ ห้บริการเครือข่ายทีด่ ี
เราก�ำลังที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
สหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เริม่ เปิดประเทศ และเปิดเสรีโทรคมนาคม
ให้ตา่ งชาติสามารถด�ำเนินธุรกิจได้
ปีนี้นับเป็นก้าวส�ำคัญของบริษัทอีกก้าวหนึ่ง โดย
เมือ่ ต้นปีบริษทั ได้ยา้ ยหลักทรัพย์จากตลาด mai เข้าสูต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ SET และกลางปีได้รบั เลือกให้เข้าสูด่ ชั นี SET100
ในรอบ 6 เดือนหลังของปี เรายังคงยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้องค์กรมีศกั ยภาพ เติบโตอย่าง

ยัง่ ยืน  โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มุง่ เน้น
การปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เรามีแนวคิดทีป่ ระกอบธุรกิจควบคูไ่ ปกับการมีสว่ นพัฒนาสังคม
อย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆมากมาย
บริษทั ใคร่ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการตลอดจนทุกท่านที่
เกีย่ วข้องทีม่ อบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนกิจการของ
บริษทั ตลอดมา ในปี 2559 เราเชือ่ มัน่ ว่า ด้วยศักยภาพของ
บุคลากรและความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจะท�ำให้ทกุ กลุม่
ธุรกิจของเราขับเคลือ่ นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเดินหน้า
สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ธุรกิจสือ่ และการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง
ชัน้ แนวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ

นายซัง โด ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อมูลทางเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุ ป งบแสดงฐานะการเงิ น งบก� ำ ไรขาดทุ น และอั ต ราส่ ว น
ทางการเงินที่ส�ำคัญ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

5,277.74
2,854.18
2,423.56

5,400.10
2,488.88
2,911.22

3,386.22
293.29
3,092.93

1,892.96
1,925.14
(407.11)
(486.57)
(0.16)
3,085.56

1,526.31
1,603.42
4.41
(12.42)
0.00
3,080.00

1,407.38
1,497.96
542.76
501.12
0.18
2,854.06

12.69
(23.21)
(25.27)
(18.24)
(9.11)
1.18

33.77
(4.76)
(0.77)
(0.41)
(0.28)
0.85

58.66
32.13
33.45
28.24
24.31
0.09

3,100.93
0.10
-

3,080.00
0.10
0.160
0.020
0.020
0.120
46.68

1,400.00
0.10
0.431
0.327
0.104
102.13

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบก�ำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
การจ่ายปันผล

จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
ปันผลประจ�ำปี (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าหุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)
1/
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ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

MONO

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

:

6 มิถนุ ายน 2556

เลขทะเบียนบริษัท :

0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงาน :

เว็บไซต์ :

200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ธุรกิจสือ่ และการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)
และธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)
www.mono.co.th

โทรศัพท์ :

(66) 2502 0700

โทรสาร :

(66) 2100 8148

ประเภทธุรกิจ :

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ทุนจดทะเบียน

492,799,997.50

บาท

ทุนช�ำระแล้ว

310,093,553.70

บาท*

หุ้นสามัญจดทะเบียน

4,927,999,975

หุน้

หุ้นสามัญช�ำระแล้ว

3,100,935,537

หุน้ *

0.10

บาท

มูลค่าหุ้นละ

*

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 ข้อมูลทุนช�ำระแล้วเปลี่ยนแปลงตามการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(MONO-W1)

รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด/
เงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

1,320,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

3,200,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

50,000,000 หุ้น

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด

ธุรกิจบริหารศิลปิน

50,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน สปอร์ต
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา
ทุกประเภท

5,000,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 50)

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

4,000,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

ธุรกิจสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ
กระจายเสียง

100,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ
กระจายเสียง

100,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 25)

100%

ชื่อบริษัท
ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด/
เงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทย่อย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้น 99%
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
ถือหุ้น 1%
100%

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล

PT. Mono Technology Indonesia

ธุรกิจผลิต
และให้บริการข้อมูล
(ประเทศอินโดนีเซีย)

10,000 หุ้น

Mono Technology Korea Corporation

ธุรกิจผลิต
และให้บริการข้อมูล
(ประเทศเกาหลี)
ธุรกิจผลิต
และให้บริการข้อมูล
(ประเทศเวียดนาม)
ลงทุนใน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

122,000 หุ้น

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.
Mono Technology Hong Kong Limited

เงินลงทุน
300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 10,00,000 บาท
25,000,000 หุ้น

100%

ธุรกิจเพลง

380,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภาพยนตร์

460,000 หุ้น

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
ถือหุ้น 100%

100%

ธุรกิจให้บริการด้านบันเทิง

บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2558
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ที่ตั้งส�ำนักงาน

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
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200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 31
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

ส�ำนักงานใหญ่
200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148
ส�ำนักงานสาขา
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบางพลับ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานต่างประเทศ

PT. Mono Technology Indonesia

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

Mono Technology Korea Corporation

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

Mono Technology Vietnam Co., Ltd.

F511-F515, 5th Floor, Charmvit Tower,
117 Tran Duy Hung,Trung Hoa Ward,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท์ (84) 3 5553885 โทรสาร (84) 3 5553884

Mono Technology Hong Kong Limited

401 Jardine House, 1 Connaught Place,
Central, Hong Kong

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร (66) 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264-9090
โทรสาร (66) 0 2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด
21 ซอยอ�ำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสาร (66) 0 2693-4189

TSD
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02

14

01

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
1. นายพิชญ์ โพธารามิก

อายุ 43 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%) 		 72.24
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
				
2544 - ปัจจุบนั
2551 - 2553		
				

ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการ บมจ. ทีทแี อนด์ที
กรรมการ และประธานกรรมการ
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั

กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ บจก. พีวเี อส ดีเวลล็อปเมนท์
กรรมการ บริษทั ย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการ บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
กรรมการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
กรรมการ บริษทั ย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

อายุ 50 ปี

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Alliant International University, San Diego, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 104/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 72/2551
• หลักสูตร Difference 2014 รุน่ 2/2557
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)					2.19
ประสบการณ์ท�ำงาน

2552 - 2555		 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
				 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
				 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั
				
				
				
2554 - ปัจจุบนั
2551 - 2556
				

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
				
2545 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
1

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

กรรมการ บจก. ทรัพย์สพี่ นี่ อ้ ง
กรรมการ บจก. อาซาว่า
กรรมการ บจก. ธนาฟ้าไทย
กรรมการ บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร์ เรนท์ทลั
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์
กรรมการ บริษทั ย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท
รายงานประจ�ำปี 2558
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3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร		 อายุ 43 ปี
ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Bentley College, Massachusetts, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 21/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 104/2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)					 0.74

1

ประสบการณ์ทำ� งาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
				 และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
				
2546 - ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

16

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้
กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ บจก. นาเวสโก้

4. นายซัง โด ลี

อายุ 40 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ
Yonsei University, Seoul, Korea
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 103/2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)					0.62
ประสบการณ์ทำ� งาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร
				 และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
				 บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
				 บริษทั ย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

04

1

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

รายงานประจ�ำปี 2558
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06

05

18

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์		 อายุ 47 ปี

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)

กรรมการ
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 105/2551
• หลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุน่ ที่ 10/2558
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�ำโรง
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 105/2551
• การอบรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นทักษะการบริหาร
และการจัดการภายในองค์กรปี 2558 Hue Tourism College, Vietnam

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)					

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1 (%)					

0.36

อายุ 60 ปี

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
				 และบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - 2551		

2548 - 2551 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่

0.19

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้
กรรมการ บริษทั ย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิง้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

1

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

รายงานประจ�ำปี 2558
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09

20

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

07

08

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต		 อายุ 63 ปี

8. นายปรีชา ลีละศิธร				 อายุ 52 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
• วุฒบิ ตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
• วุฒบิ ตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุน่ ที่ 1
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุน่ ที่ 2/2558
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
- หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 25/2554
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
รุน่ 1/2554
- หลักสูตร Refresher Course DCP รุน่ 2/2552
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ 1/2552
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ 7/2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management รุน่ 2/2551
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุน่ 5/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน่ 1/2550
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุน่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 2/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 38/2546
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2546

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุน่ 101/2556
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)					 ประสบการณ์ท�ำงาน

ปัจจุบนั 			
				
ปัจจุบนั 			
				

กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน
และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั
				
2553 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
				
				
2543 - ปัจจุบนั
				
2542 - 2552		

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊ เคอร์ กรุป๊
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทแี อนด์ที

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น					

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เหมราช คลีน วอเตอร์

1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)					 ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
				 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2555 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2527 - ปัจจุบนั

กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
กรรมการ บจก. ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล		 อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการครัง้ แรก 9 มีนาคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุน่ ที่ 7/2551
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุน่ 101/2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)					 ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
				 และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 - ปัจจุบนั
				
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ข้าวสารทรัพย์สนิ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. มีเดีย เชคเกอร์
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. นินจา เอนเทอเทนเม้นท์
กรรมการ บจก. ซีดซี ี วัน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมีย่ ม
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. นิวไวเต็ก

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

รายงานประจ�ำปี 2558
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คณะผู้บริหาร

01 นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

02 นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
ส�ำนักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

03 นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

06 นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

22

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

04 นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เลขานุการบริษทั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

05 นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

03 01

07 นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

05
07

02 06
04

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายงานประจ�ำปี 2558

23

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัท

บริษัทย่อย (ประเทศไทย)

MONO MONO
PRODUC- BROADTION
CAST

MONO
TECH

MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
ENT

MONO
FILM

MONO
INFO

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

*

/

/

/

/

/

/

/

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

4. นายซัง โด ลี

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//

//

/

/

/

/

/

/

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

//,///

/,//

/,//,///

//

//

//

รายชื่อ

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 :
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* = ประธานกรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

/

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

บริษัทย่อย (ประเทศไทย)

บริษัท

บริษัทย่อย (ต่างประเทศ)

MONO
SPORT
ENT

MONO
RADIO

MONO
RADIO
BROADCAST

MONO
TALENT
STUDIO

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

/

/

/

/

2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

/,//

/,//

/,//

/,//

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

/,//

/,//,///

/,//

/,//,///

//

//

//

รายชื่อ

4. นายซัง โด ลี

MONO
KOREA

MONO
VIETNAM

MONO
HK

/

/

/

//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

//

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

//

/,//

//

//

//

//

/

/

/,///

MONO
INDO

5 นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
8. นายปรีชา ลีละศิธร
9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
10. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
11. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์
12. นายจิรประวัติ บุณยะเสน
13. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
14. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
หมายเหตุ :

= ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

TTTBB

TTTI

JINET

JASTEL

ACU

PA

/

/

/

/

/

/

รายชื่อ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

ACES TOYOTA
PS

GS

MS

/
/,//

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 :

1. TTTBB
2. TTTI		
3. JINET
4. JASTEL
5. ACU		
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/ = กรรมการ

=
=
=
=
=

// = กรรมการบริหาร

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
บจก. จัสเทล เน็ทเวิรค์
บจก. อคิวเมนท์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

/// = ผู้บริหาร

6. PA 		
7. ACES		
8. TOYOTA PS
9. GS		
10. MS		

=
=
=
=
=

บจก. พรีเมียม แอสเซท
บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วสิ
บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์
บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
บจก. มีเดีย เชคเกอร์

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

บริษัทย่อย 1
รายชื่อ
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

1

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปี 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
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29 มกราคม

วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด(มหาชน)

ได้ยา้ ยหลักทรัพย์ “MONO” และ “MONO-W1” จากตลาด
mai มาเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 งานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์

แห่งปี “Dragon Blade ดาบมังกรฟัด” ผลงานสร้างของซุปเปอร์
สตาร์ชาวฮ่องกง เฉินหลง น�ำทัพนักแสดงน�ำ จอห์น คูแซค
เอเดรียน โบรดี้ ชอย ชีวอน (ซุปเปอร์จเู นียร์) หลินเผิง ฯลฯ
เดินพรมแดงเข้าร่วมงานกาล่าพรีเมียร์อย่างยิง่ ใหญ่กบั กิจกรรม
“ดราก้อน เบลด กาล่าไนท์ อิน แบงค็อก” ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน โดยค่ายโมโนฟิลม์ ผูน้ ำ� เข้าภาพยนตร์เรือ่ งนี้
มาฉายในประเทศไทย
บริษทั โมโน โปรดักชัน่ จ�ำกัด
ในเครือ โมโนกรุป๊ เริม่ การก่อสร้างสตูดโิ อถ่ายท�ำบนพืน้ ที่
12 ไร่ ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบางพลับ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย อาคารสตูดโิ อถ่ายท�ำ 2 อาคาร
และอาคารส�ำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมลู ค่า
การก่อสร้างรวมทัง้ สิน้ 300 ล้านบาท

14 กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

25 กุมภาพันธ์

โมโนกรุป๊ แตกไลน์ธรุ กิจ “โมโนเรดิโอ”
เปิดตัวคลืน่ ใหม่ เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม (FresZ 91.5 FM)
ทีม่ าพร้อมคอนเซปต์ FresZ Music Timeline เพลงเพราะ
หลากยุคส�ำหรับคนทุกวัย ภายใต้ชื่องาน “เฟร็ซ สตาร์ท
แกรนด์โอเพนนิ่ง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
วันที่ 24 มีนาคม 2558

24 มีนาคม
รายงานประจ�ำปี 2558
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เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

โมโนพับลิชชิง่ เปิดส�ำนักพิมพ์ใหม่ คือ
ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) น�ำเสนอหนังสือนิยายแปลจาก
ต่างประเทศ ทัง้ ตะวันตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปิดตัวด้วยนิยายชุด “Wayward
Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เป็นนิยายทีถ่ กู เสนอชือ่
ชิงรางวัลนิยายระทึกขวัญแห่งปี International Thriller Award
2013
เดือนพฤษภาคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
รายชือ่ หลักทรัพย์ที่ใช้คำ� นวณดัชนี SET50 SET100 และ
SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2558 ( มีผลตั้งแต่
1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558) ซึง่ หลักทรัพย์ “MONO”
ได้รบั คัดเลือกเข้าสูห่ ลักทรัพย์ในดัชนี SET100 เป็นครัง้ แรก
เดือนมิถุนายน

สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง MONO29
จับมือกับโปรโมเตอร์ดงั เกียรติกรีรนิ ทร์ โปรโมชัน่ จัดการแข่งขัน
ชกมวยอันยิง่ ใหญ่ “โมโน 29 บิก๊ ไฟต์ศกึ ดวลก�ำปัน้ สะท้านโลก”
ณ สนามกีฬา อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก “อ�ำนาจ เกษตร
พัฒนา” แชมป์โลกรุน่ ฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF)
พบกับ “จอห์น รีล คาซิเมโร่” รองแชมป์อนั ดับ 1 ชาวฟิลปิ ปินส์
ซึง่ อ�ำนาจสามารถ สร้างประวัตศิ าสตร์มวยโลกให้เมืองไทย
ด้วยการป้องกันต�ำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่ 4 ได้ส�ำเร็จด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยด�ำเนินการถ่ายทอดสดให้ชม
และเชียร์ผา่ นทีวดี จิ ติ อลช่อง MONO29
วันที่ 27 มิถุนายน 2558

27 มิถุนายน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั โมโน

ทาเลนท์ สตูดโิ อ จ�ำกัด (Mono Talent Studio) โดยบริษทั
โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการบริหารและดูแลจัดหานักแสดง
ศิลปิน

บริษทั โมโน โปรดักชัน่ จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส�ำหรับกิจการที่ ไม่ ใช้คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านทีวี
ดาวเทียมและเคเบิล้ ทีวี ในนามช่องโมโน พลัส (Mono Plus)
ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวันจบ” น�ำเสนอรายการ
โทรทัศน์ทเี่ น้นคุณภาพและสร้างความบันเทิงให้ผชู้ มตลอด
24 ชัว่ โมง
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
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เดือนกรกฎาคม

เดือนตุลาคม

บริษทั โมโน ฟิลม์ จ�ำกัด ได้ซอื้ ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ต่างประเทศจากค่ายหนังยักษ์ ใหญ่ของไทย
คือ บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เพือ่
ออกอากาศทางช่อง MONO29 เอาใจคอหนังต่างประเทศ
อย่างจุใจ รวมถึงให้บริการผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์
ทางเว็บไซต์ MonoMaxxx.com
เดือนกรกฎาคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผล
ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR)
ประจ�ำปี 2558 โดยบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รบั ผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว

เดือนตุลาคม

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพร์บาสเก็ตบอลคลับ

ชนะเลิศการแข่งขัน ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2015 (TBL)
ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีที่ 4 พร้อมรับรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท และ
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์
อาเซียน 2015

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน โมโนพับลิชชิง่ เปิด 2 ส�ำนักพิมพ์

10 ตุลาคม

ใหม่ คือ ส�ำนักพิมพ์กกี๊ บุค๊ (Geek Book) และส�ำนักพิมพ์มฟู
(Move) โดยส�ำนักพิมพ์ GeekBook ถ่ายทอดเรือ่ งราวเฉพาะด้าน
หรือไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง
เช่น หนังสือ “ชีวติ /ความฝัน/นิวยอร์ก (Humans of New York)”
“ค�ำนึงถึงบางคน (Everybody is somebody)” และ “ท่องยุโรป
ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน” ส่วนส�ำนักพิมพ์ Move น�ำเสนอหลักการ
และแนวคิดการบริหาร ปรัชญาจากบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง หรือบุคคล
ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ เช่น หนังสือ “Xiaomi กลยุทธ์ปน้ั แบรนด์
หมืน่ ล้านแบบเสียวหมี”่ และ “สตีเวน เจอร์ราร์ด ต�ำนานตลอดกาล
แห่งแอนฟิลด์”
มีการเปลีย่ นแปลงการจัดเรียง
ช่ อ งโทรทั ศ น์ ส� ำ หรั บ ที วี ดิ จิ ต อลตามประกาศ กสทช.
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดล�ำดับบริการโทรทัศน์ ซึง่ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 มีผลท�ำให้
ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมและเคเบิล้ ต้องจัดให้
มีรายการโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทัว่ ไป (ช่องทีวดี จิ ติ อล)
ไว้ทชี่ อ่ งรายการ 1- 36 เพือ่ ให้ประชาชนสามารถจ�ำเลขช่องได้
เมือ่ ดูรายการทีวดี จิ ติ อลจากแพลตฟอร์มทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ สถานี
โทรทัศน์ชอ่ ง MONO29 จึงจัดอยูใ่ นหมายเลข 29 ทุกโครงข่าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

รายงานประจ�ำปี 2558
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำทางด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
สร้างสรรค์
สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่า
และความสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้าง
เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ด้วยการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

แสวงหา
โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ
และขยายตลาดเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สนับสนุน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
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บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จ� ำ กั ด
(มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2545
ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม ต้ น 50 ล้ า นบาท
โดยนายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก บริ ษั ท เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในปี 2556 และย้ า ยหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า ซื้ อ ขาย
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET)
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2558

ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั โมโน ซึง่ เป็นผูน้ ำ� “Entertainment
Content Creator” อันดับ 1 ของเมืองไทย ท�ำธุรกิจด้านสือ่
และให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)
โดยเริ่มให้บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์
แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ
มาเป็นเว็บไซต์วาไรตี้ส�ำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บ
คอมมู นิ ตี้ ข นาดใหญ่ ที่ มี เ นื้อ หาสาระบั น เทิ ง มากมาย
และเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง www.mthai.com แหล่งรวม
วีดีโอที่มีจ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ
พร้อมด้วยการให้บริการด้านธุรกิจบริการเสริม
บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Operator) รายใหญ่
ของประเทศ โดยเริ่มต้นให้บริการในรูปแบบ Interactive
SMS on TV ซึ่งผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
Short Message Service (SMS) เพือ่ แสดงผลบนหน้าจอ
โทรทัศน์แบบ Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 เป็นที่แรก และกลายมาเป็นต้นแบบที่รายการ
โทรทัศน์ต่างๆ น�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ขยายพัฒนาบริการ SMS ทัง้ ในรูปแบบการดาวน์โหลดภาพ
และเสียง การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การเล่นเกม รวมถึงการพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับสมาร์ทโฟน ซึง่ บริการเหล่านีย้ งั ถูกน�ำไป
พัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ
อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือ และ
ขยายการให้บริการไปในสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งด�ำเนิน
ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)

34

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ซึง่ ท�ำให้ธรุ กิจมีความเกีย่ วเนือ่ งและส่งเสริมกันแบบครบวงจร
อันประกอบด้วย ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ ธุรกิจสือ่ ทีวี ธุรกิจสือ่ วิทยุ
ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ และในปี  2557 ภายหลังจากที่
บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยเข้าร่วม
และเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจติ อล ในหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
บริษทั ได้เปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตี้ไนน์”
(MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทวี ที มี่ ี หนังดี ซีรสี่ ด์ งั
มากทีส่ ดุ ” ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทุน ในปี 2555
บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
และเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ mai ในวั น ที่
6 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท
(โดยมีหนุ้ สามัญจ�ำนวน 1,400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.10 บาท) บริษัทได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้น
รวม 2,702.75 ล้านบาท ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ น�ำไปใช้
ลงทุนในธุรกิจทีวดี จิ ติ อล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
140 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนจ�ำนวน 3,220 ล้านหุน้ และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ส�ำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1
(MONO–W1) เพือ่ ให้มคี ณุ สมบัตใิ นการย้ายเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และได้ดำ� เนินการ
ย้ายหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 รวมถึง
การเพิม่ ทุนเพือ่ ระดมทุนอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต

และเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุน้
คงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญครัง้ ก่อน และมีมติ
เพิม่ ทุนแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General Mandate) จ�ำนวน
308 ล้านหุน้ ซึง่ ท�ำให้ปจั จุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 492,799,997.50 บาท และ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 310,093,553.70 บาท
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

หนึง่ ในเป้าหมายของบริษทั คือความเป็นผูน้ ำ� ตลาด
ในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
ในทุกๆกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา Content และ
Application ใหม่ๆ ทัง้ ทางด้านสารสนเทศ บันเทิง และเกม
ออนไลน์ เพือ่ ตอบโจทย์และเปลีย่ นแปลงไปตามความต้องการ
ของกลุม่ ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแผน
การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจทีบ่ ริษทั ท�ำอยู่ และสามารถสนับสนุนซึง่ กันและกันได้
โดยมีแผนที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมกับ
พันธมิตรทัง้ ในและต่างประเทศ บริษทั มีนโยบายขยายธุรกิจ
สู่ต่างประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญจากธุรกิจหลักที่มี
น�ำไปต่อยอด และปรับรูปแบบเนื้อหาให้เข้ากับความนิยม

และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึง่ ในปี 2558 บริษทั เริม่
เข้าไปท�ำการศึกษาธุรกิจการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้เป็น
พันธมิตรที่ดีกับบริษัทเทเลนอร์ของนอร์เวย์ ผู้ซึ่งชนะ
การประมูลและได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ โอกาส
อันดีในการทีก่ ลุม่ บริษทั จะขยายธุรกิจดังกล่าว
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อทีวีได้ก้าวเข้ามา
เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั ภายใต้ สถานีโทรทัศน์
“โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ซึง่ แพร่ภาพออกอากาศ
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา บริษทั มุง่ เน้นน�ำเสนอ
รายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับความบันเทิงทีส่ ร้างสรรค์
ให้กบั ผูช้ มรายการ ทุกเพศ ทุกวัย และมีการก�ำหนดทิศทางช่อง
ทีช่ ดั เจน ในการเป็นช่อง “ฟรีทวี ที มี่ ี หนังดี ซีรสี ด์ งั มากทีส่ ดุ ”
ในฐานะผูเ้ ล่นหน้าใหม่ในวงการฟรีทวี ี ช่อง MONO29 ได้ผล
ตอบรับจากผูช้ มเป็นทีน่ า่ พอใจ มียอดเรตติง้ ของผูช้ มทีส่ งู ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง เพียงระยะเวลา 2 ปี ได้กา้ วขึน้ มาเป็นช่อง
อันดับที่ 5 ของช่องทีวดี จิ ติ อลทัง้ หมด และมีเป้าหมายทีจ่ ะก้าว
สูใ่ นอันดับเรตติง้ 1 ใน 3 ของช่องทีผ่ ชู้ มนิยมมากทีส่ ดุ รวมถึง
มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาด
โฆษณาผ่านสือ่ ทีวใี นปัจจุบนั ซึง่ จะเป็นช่องทางหลักทีจ่ ะสร้าง
รายได้ให้กลุม่ บริษทั เติบโตต่อไปในอนาคต

รายงานประจ�ำปี 2558

35

โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 15 บริษทั แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจ
ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง
(Entertainment Business) โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อย ดังนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง
ธุรกิจเพลง

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

100%
100%
99%
100%
100%
100%

บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษทั โมโน ทราเวล จ�ำกัด
PT. Mono Technology Indonesia 1)  
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Vietnam Company Limited
Mono Technology Hong Kong Limited

100% บริษทั โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ธุรกิจภาพยนตร์

บริษทั โมโน ฟิลม์ จ�ำกัด 2)

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

100% บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด

1)
2)

ถือหุน้ โดย บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด 1%
ถือหุน้ โดย บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด 100%

ธุรกิจสือ่ ทีวี

100% บริษทั โมโน โปรดักชัน่ จ�ำกัด
100% บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด
100% บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
100% บริษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ จ�ำกัด
ธุรกิจสือ่ วิทยุ

100% บริษทั โมโน เรดิโอ จ�ำกัด
100% บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
1

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล
(Media and Content Business)

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
สือ่ อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยบริการทีห่ ลากหลายทัง้ บริการ
Short Message Service (SMS) บริการ Interactive
Voice Response (IVR) ผ่านหมายเลข 1900-108-XXX
และ *336 บริการเสียงเพลงรอสาย บริการ Mobile Site
ส�ำหรับรองรับการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ และบริการ
แอพพลิเคชั่นส�ำหรับสมาร์ทโฟน เช่น แอพพลิเคชั่น
Mono29 Shake (ร่วมสนุกกับเกมของช่อง MONO29)
Gossip Exclusive (ข้อมูลเบือ้ งลึกดารา) เป็นต้น
พร้อมทัง้ การให้บริการเว็บไซต์คอมมูนติ ขี้ นาดใหญ่
ที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงาน มีสถิติผู้เข้าชม
เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆของประเทศ เช่ น www.mthai.com
และเว็ บ ไซต์ ใ ห้ บ ริ ก ารจองที่ พั ก ออนไลน์ ได้ แ ก่
www.hotelsthailand.com และ www.hotelthailand.com
ซึง่ บริษทั ได้พฒ
ั นารูปแบบเว็บไซต์เพือ่ รองรับการใช้งานของ
ลูกค้าโดยตอบสนองทัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตไปยัง
ต่างประเทศ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ
นิตยสารและพ็อคเก็ตบุค๊ ทีน่ ำ� เสนอ เนือ้ หา สาระความบันเทิง
ซึง่ ครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนือ้ หาหลากหลายแนว ซึง่ ได้รบั
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ พัฒนาต่อยอดในรูปแบบ
E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน ภายใต้ชอื่ Mbookstore
ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมี
บริการต่างๆ ดังนี้

นิตยสารส�ำหรับผูช้ าย ได้แก่ อะลัวร์ (A’Lure) รัช (Rush)
และนิตยสารลิเวอร์พลู เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL
FC Thai Edition)
นิตยสารส�ำหรับผูห้ ญิงและไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ได้แก่ กอซซิปสตาร์
(Gossip Star) แคมปัส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป
(Bioscope) และสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature)
รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยส�ำนักพิมพ์ภายใต้
โมโนพับลิชชิง่ ซึง่ ในปี 2558 เปิดตัวอีก 3 ส�ำนักพิมพ์ คือ
ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) น�ำเสนอหนังสือนิยายแนวสืบสวน
สอบสวน อาชญกรรม ส�ำนักพิมพ์ กีก๊ บุค๊ (Geek Book)
ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ทีน่ า่ สนใจ ทัง้ เรือ่ งของ ภาพยนตร์
ดนตรี ภาพถ่ายฯลฯ และส�ำนักพิมพ์มฟู (Move) น�ำเสนอ
หลักการและแนวคิดการบริหาร
ธุรกิจสื่อทีวี
ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ทเี่ น้นคุณภาพเพือ่ สร้างความบันเทิง
ให้ผชู้ มตลอด 24 ชัว่ โมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์”
(MONO29) ภายใต้สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง
มากทีส่ ดุ จากสตูดโิ อชัน้ น�ำต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย
โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทัง้ ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์
และแอพพลิเคชัน่ รวมถึงเป็นผูผ้ ลิตและสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ประเภทบันเทิง ส�ำหรับออกอากาศผ่านทีวดี าวเทียม
และเคเบิลทีวี ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS)
ภายใต้สโลแกน ความสนุกไม่มวี นั จบ
ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง
ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้คลื่น “Mono Fresh
91.5 FM” ซึง่ เป็นคลืน่ วิทยุทเี่ ปิดเพลงจากทุกยุค รวมไว้ใน
หนึง่ เดียว ในรูปแบบ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุค
ส� ำ หรั บ คนทุ ก วั ย มี ทั้ ง เพลงไทย และเพลงสากล
โดยเริม่ ออกอากาศต้นปี 2558
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2

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง
(Entertainment Business)

ธุรกิจเพลง
เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับ
ศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค เน้นการให้บริการ
ในรูปแบบดิจติ อล ผ่านช่องทางยูทปู แชนแนล (Youtube
Channel) ซึง่ มีผตู้ ดิ ตามอยูม่ ากกว่า 700,000 คน การฟัง
และดาวน์โหลดผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming)
ได้แก่ iTunes KKBox Deezer รวมทั้งการจ�ำหน่ายซีดี
วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปิน และงานโชว์ศิลปิน
(ShowBiz) โดยมีศลิ ปินของค่าย อาทิ พีท พีระ หนึง่ อภิวฒ
ั น์
วงจี-ทเวนตี้ ฯลฯ
ธุรกิจภาพยนตร์
เน้นการให้บริการเกีย่ วกับภาพยนตร์ครบวงจร ตัง้ แต่
การผลิตภาพยนตร์คุณภาพโดยค่ายโมโน พิคเจอร์ เป็น
ผู้จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพือ่ น�ำออกฉายในโรงภาพยนตร์
รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สายหนัง ต่างจังหวัด เคเบิลทีวี
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ ไทยให้กับ
ต่างประเทศ รวมถึงการน�ำภาพยนตร์ทผี่ ลิตเอง และภาพยนตร์
ทีไ่ ด้ลขิ สิทธิม์ า น�ำมาให้บริการผ่านสือ่ ทุกช่องทางของบริษทั
อีกทางหนึง่ ด้วยรวมถึงบริการ Online Movie Streaming
ยังมาเสริมให้ธุรกิจเติบโตด้วยการให้บริการภาพยนตร์
กว่า 10,000 ชัว่ โมง ผ่านเว็บไซต์ Doonung.com ซึง่ ปัจจุบนั
เปลีย่ นชือ่ บริการเป็น MonoMaxxx.com
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปี 2556 - 2558 เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ตามกลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดย
บริษัท

ปี 2556
%
การถือหุ้น
ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2558

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

1) ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

Mono Tech
Mono Info
Mono Travel
Mono Indo
Mono Korea
Mono Vietnam
Mono Gen

100
100
100
100
100
100

3) ธุรกิจสื่อทีวี 2/

Mono
Production
Mono
Broadcast 1/

4) ธุรกิจสื่อวิทยุ

Mono Radio
Mono Radio
Broadcast

2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 2/

1,137.67 75.95 1,208.86

75.40 1,030.44 49.61

129.44

8.64

81.73

5.10

99.23

5.15

100

41.12

2.75

121.92

7.60

100
100

-

-

-

-

1.87

0.10

626.74 32.56

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

-

-

-

-

5.14

0.27

3) ธุรกิจอื่นๆ
รายได้จากการขาย
และให้บริการรวม

90.58

รายได้อื่น

6.05

1/

4.81

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�ำเนื้อหา (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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77.11

95.19 1,892.96 98.33
32.18

1.67

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

รายได้รวม
หมายเหตุ :

1,407.38 93.95 1,526.31

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล

ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2558

TRUE 22.1%
CAT 1.8%
TOT 0.9%

ร้อยละของมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปรียบเทียบไตรมาส 4/2557 และไตรมาส 4/2558
Q4/2557

50.0

AIS 45.6%

Q4/2558

ร้อยละ

37.5

46.9

45.9

38.2

38.9

8.0

25.0

15.2
12.5

DTAC 29.6%

00
บริการเสียง

ที่มา : เว็บไซต์ส�ำนักงาน กสทช.

14.9

บริการข้อมูล

บริการอื่นๆ

ที่มา : เว็บไซต์ส�ำนักงาน กสทช.

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

ปี 2558 ประเทศไทยมีจ�ำนวนเลขหมายการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 83.1 ล้านเลขหมาย และมี
อัตราส่วนจ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ อ่ ประชากรรวม
(Penetration rate) เท่ากับร้อยละ 123.5 ลดลงจากปี 2557
ซึง่ มีอตั ราอยูท่ รี่ อ้ ยละ 144.9 โดยลดลงร้อยละ 21.4 เนือ่ งจาก
ก�ำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนซิมการ์ดในระบบเติมเงิน
สิน้ สุดลง ท�ำให้หมายเลขถูกระงับการใช้งานและถูกตัดสัญญาณ
ในส่วนซิมการ์ดทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนทัง้ หมด ซึง่ ไม่ได้มผี ลกระทบ
กับตลาดการให้บริการข้อมูลมากนัก
ทัง้ นี้ มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ประกอบด้วย
บริการเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Non-Voice)  ในปี  2557
และ คาดการณ์ปี 2558 มีมลู ค่าตลาดรวม 209,660 ล้านบาท
และ 237,658 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 มีสดั ส่วน
การให้บริการด้านข้อมูลร้อยละ 46.9 ของมูลค่าตลาดรวม
เมือ่ เทียบกับปี 2557 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 38.9 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.0
แม้วา่ ภาพรวมตลาดจะมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเสียง

แต่การเติบโตของตลาดเป็นผลมาจากแรงขับเคลือ่ นของการให้
บริการข้อมูลเป็นหลัก เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
พัฒนาการรับส่งข้อมูลทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็วเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคและเพือ่ การแข่งขัน รวมถึงความนิยม
ในอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยที่
เพิม่ สูงขึน้    
บริษทั ถือเป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้บริการคอนเทนต์ขนาดใหญ่
(Content Provider) ซึง่ ผลิตสาระบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มีระบบ
เชื่อมต่อให้บริการครบวงจรกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายหลักทัง้ 3 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมฟู ซึง่ ให้บริการ
ลูกค้าครอบคลุมเลขหมายกว่าร้อยละ 97.3 ของจ�ำนวนเลขหมาย
ทัง้ หมด และทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ให้บริการข้อมูลในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ SMS IVR  และ Mobile Site รวมถึงได้เร่งสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบบริการดิจติ อลคอนเทนต์ และแอพพลิเคชัน่
ใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปของผูบ้ ริโภค

รายงานประจ�ำปี 2558
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จ�ำนวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในปี 2553 – 2558

จ�ำนวน (ล้านราย)

+12.5%

7.0

+12.3%
+13.7%

5.3

+17.5%

6.4

5.7
5.1

+19.2%
4.5

3.5

3.8
3.2

1.8

0
2553

2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�ำนักงาน กสทช.

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)
เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ท�ำให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอัตรา
การขยายตัวมาโดยตลอดหลายปี ณ สิน้ ปี 2558 ข้อมูลจาก
ส�ำนักงาน กสทช. จ�ำนวนผูล้ งทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์มจี ำ� นวน 6.4 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5

ต่อจ�ำนวนประชากร 100 คน เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2553 - 2557
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี และจ�ำนวนครัวเรือนทีเ่ ข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คิดเป็นร้อยละ 31.1 ของจ�ำนวนครัว
เรือนทัง้ ประเทศ

มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2555 - 2558

+62%
9,869

จ�ำนวน (ล้านบาท)
10000
8000
6000
4000
2000
0

+44%
+53%

2,783
2555

4,248
2556

6,115

2557

2558

ที่มา : ผลส�ำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี 2558 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับทีเอ็นเอส
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สัดส่วนรูปแบบการโฆษณาผ่านสือ่ ดิจติ อลในปี 2556 – 2558

Display
Search
Facebook
Video
Creative Production
Social Media
Instant Messaging
Mobile
Programmatic Ad
Others

6.2%
12.2%
11.1%
6.0%
20.2%

2.2%
2.7%
6.7%
6.7%

3.6%
5.6%
9.1%
14.0%

16.5%

16.0%

21.4%

21.2%

41.0%

2556

13.0%

28.1%

28.7%

2557

2558

ที่มา : ผลส�ำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี 2558 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับทีเอ็นเอส

ในปี  2558 จากผลส�ำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่าน
สื่อดิจิทัลในปี 2558 ซึ่งข้อมูลเก็บถึงเดือนมิถุนายน 2558
พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวมทั้งปีมีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีมลู ค่ารวมกว่า 9,869 ล้านบาทเติบโตขึน้
ร้อยละ 62 จาก 6,115 ล้านบาทในปี  2557 ขยายตัวมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีที่ 8,134 ล้านบาท แต่หากพิจารณาตาม
รูปแบบโฆษณาสือ่ ออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ได้แก่
เฟซบุก๊ วิดโี อบนยูทปู และโซเชียลมีเดีย ทัง้ นี้ การโฆษณาใน
รูปแบบดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซิง่ มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
ท�ำให้บริษทั ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์อย่างกลุม่ บริษทั โมโน
ต้องมีการปรับตัว ทัง้ การหาพันธมิตรทางคอนเทนต์ การพัฒนา
คอนเทนต์ใหม่ๆ การท�ำการตลาดผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย และ
การให้บริการเว็บไซต์ทสี่ ามารถตอบสนองอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
ต่างๆ ซึง่ ท�ำให้เว็บไซต์ Mthai.com ของบริษทั ยังคงได้รบั
ความนิยม และติดอันดับเว็บไซต์ทมี่ ผี เู้ ข้าเยีย่ มชมสูงสุดเป็น
อันดับ 4 ของประเทศ (จากสถิตขิ องบริษทั ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตไทย จ�ำกัด ณ เดือนธันวาคม 2558)

www.sanook.com

01

www.kapook.com

02

www.khaosod.com

www.mthai.com

03

04
05

www.dek-d.com

การจัดอันดับเว็บไซต์

รายงานประจ�ำปี 2558
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ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2558

3.5%

0.9%

3.5%
3.7%
4.2%
4.6%

0.5%

สื่อทีวีอนาล็อก
สื่อทีวีดิจิตอล
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม

5.0%
10.1%

47.0%

สื่อวิทยุ
สื่อในโรงภาพยนตร์
สื่อขนส่งมวลชน
ป้ายโฆษณา

17.1%

สื่อนิตยสาร
สื่ออินเทอร์เน็ต
สื่อในร้านค้า

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

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ธุรกิจสื่อทีวี

ณ สิน้ ปี 2558 มูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่ นิตยสาร
มีมลู ค่า 4,227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของมูลค่าตลาด
โฆษณารวม จากปี 2557 ซึง่ มีมลู ค่า 4,931 ล้านบาท ลดลง
ประมาณร้อยละ 14.3 และลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2556
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อโฆษณาอื่นๆ
เพิม่ ขึน้ อย่างสือ่ ทีวดี จิ ติ อล สือ่ ในโรงภาพยนตร์ สือ่ ขนส่ง
มวลชน และสือ่ อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียมากขึน้ เนือ่ งจาก
เชือ่ ว่าสือ่ อืน่ ๆ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้ดกี ว่า สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ เี วลาอ่านนิตยสารลดลง ส�ำหรับ
การแข่งขันในตลาดนิตยสารคาดว่าจะยังมีการแข่งขันสูง
ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร ซึ่งทางบริษัท
ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค ในการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ อย่างแอพพลิเคชัน่
Mbookstore เพือ่ รองรับผูอ้ า่ นสมัยใหม่ทนี่ ยิ มใช้สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทหนังสือ และ
พ็อคเก็ตบุค๊ โดยการเลือกสรรแนวหนังสือทีน่ า่ สนใจ หรือคัดสรร
นักเขียนคุณภาพทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และมีผตู้ ดิ ตามจ�ำนวนมาก

ตลาดมูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่ โทรทัศน์ ถือเป็นตลาด
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทุกสือ่ มีอตั ราการเข้าถึงประชากรร้อยละ 98 ของ
ประชากรไทยทัง้ หมด และเป็นแหล่งรวมเม็ดเงินจากการโฆษณา
ทีม่ มี ลู ค่ามากทีส่ ดุ ซึง่ ในปี 2558 มีมลู ค่าการซือ้ ขายโฆษณา
ทางทีวรี วมถึง 84,511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของ
เม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่า
โฆษณาทางทีวอี นาล็อกร้อยละ 47.0 ทีวดี จิ ติ อลร้อยละ 17.1
และทีวเี คเบิล/ดาวเทียมร้อยละ 5.0
หลังจากที่มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อล จากเดิมทีม่ ชี อ่ งฟรีทวี อี นาล็อก จ�ำนวน
6 ช่อง ท�ำให้เกิดจ�ำนวนช่องเพิม่ ขึน้ จากระบบทีวดี จิ ติ อลอีก  
24 ช่อง ซึง่ เริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่เมษายน 2557 ถือเป็น
จุดเปลีย่ นของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยครัง้ ส�ำคัญ
สือ่ ทีวเี ปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารแข่งขันทีเ่ สรีมากขึน้ เป็นการสร้าง
ความหลากหลายในแง่เนือ้ หา ลดการผูกขาดความเป็นเจ้าของ
สือ่ ลง มีการแข่งขันในแง่ธรุ กิจเช่าเวลาโฆษณาเพิม่ ขึน้ ช่วยให้
บริษทั หรือองค์กรธุรกิจทีต่ อ้ งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
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หรือบริการมีทางเลือกมากขึน้ และแนวโน้มอัตราค่าโฆษณา
เฉลีย่ ทีล่ ดลง โดยมีการคาดการณ์วา่ เม็ดเงินโฆษณา จะเกิด
การกระจายตัวอย่างสมดุลตามฐานผูช้ มมากขึน้ เนือ่ งจาก
ดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตติ้งที่แม่นย�ำ  ซึ่งจะสร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้แก่ผซู้ อื้ เวลาโฆษณามากกว่าระบบเดิม อีกทัง้
มีการจัดหมวดหมูท่ ชี่ ดั เจนท�ำให้ผซู้ อื้ โฆษณาสามารถเลือกซือ้
เวลากับช่องสถานีทตี่ รงกลุม่ เป้าหมายได้มากขึน้ และจาก
การคาดการณ์ของกสทช. ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าของการเปลีย่ นสู่
ทีวดี จิ ติ อลจะช่วยกระตุน้ เม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาให้
เติบโตขึน้ เป็นเท่าตัวจากปัจจุบนั
จากจ�ำนวนช่องทีวดี จิ ติ อลทีเ่ พิม่ ขึน้ ผูป้ ระกอบการ
มีการปรับอัตราค่าโฆษณาลงเพือ่ การแข่งขันทางธุรกิจ โดยปี
2558 มีมลู ค่าโฆษณาผ่านทีวดี จิ ติ อล 20,930 ล้านบาท แม้วา่
จะเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ถึงร้อยละ 143.9 แต่เมือ่ เทียบกับ
ทีวอี นาล็อก 57,526 ล้านบาท ยังคงเป็นสัดส่วนทีไ่ ม่สงู มากนัก

ทัง้ นี้ แม้วา่ จะมีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้การเติบโตไม่เป็นไป
ตามทีค่ าด อาทิ สภาวะเศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลต่อการจับจ่ายใช้สอย
และการลงโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการ การขยาย
โครงข่ายทีวดี จิ ติ อล Multiplexer (MUX) และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น
แรงสนับสนุนการเปลีย่ นผ่านจากทีวอี นาล็อกสูด่ จิ ติ อล แต่บริษทั
ยังมุง่ เน้นการผลิต จัดหา และน�ำเสนอรายการทีม่ คี ณุ ภาพ
คอนเทนต์ระดับพรีเมียมและการวางต�ำแหน่งทางการตลาด
ทีช่ ดั เจน ท�ำให้เรตติง้ มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย
เดือนธันวาคม 2558 มีอตั ราร้อยละของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์
ในระบบดิจติ อลทัว่ ประเทศเฉลีย่ ต่อนาที อายุ 4 ปี ขึน้ ไป
ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 23.59 น. อยูท่ ี่
0.373 ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 5 ของช่องฟรีทวี ที งั้ หมด ซึง่ ถือว่า
เป็นการก้าวกระโดดส�ำหรับช่องน้องใหม่ในแวดวงฟรีทวี อี ย่างดี

ร้อยละของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2558

อันดับ

หมายเลขช่อง

1

35

2

ช่อง

เรตติ้ง ปี 2558
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ช่อง 7

2.600

2.796

2.849

3.108

2.505

2.305

33

ช่อง 3 HD

2.153

1.899

1.798

1.972

2.064

1.876

3

23

ช่อง เวิร์คพอยท์ 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
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เรตติ้ง
4
3

2

1

0

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

เรตติ้ง
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

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

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ณ สิน้ ปี 2558 มูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่ วิทยุ มีมลู ค่า
5,675 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม
จากปี 2557 ซึง่ มีมลู ค่า 5,610 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2
ถือเป็นอีกหนึง่ สือ่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการขยายตัวของสือ่
ใหม่ๆ อย่าง ทีวดี จิ ติ อล สือ่ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ท�ำให้มกี ารเติบโต
ไม่สงู มาก แต่ธรุ กิจสือ่ วิทยุยงั คงน่าสนใจจากการทีเ่ ป็นสือ่ ทีม่ ี
มูลค่าตลาดอันดับที่ 3 รองจากสือ่ ทีวี และสือ่ หนังสือพิมพ์
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ด้วยความต้องการทีจ่ ะเพิม่ สือ่ ของบริษทั ให้มคี วามหลากหลาย
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์บริษัท
รวมถึงบริการของบริษทั ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ทางบริษทั จึง
ได้เปิดให้บริการโมโนเรดิโอ ภายใต้คลืน่ "MONO Fresh 91.5 FM"
ในปี  2558 ซึง่ ยังคงต้องอาศัยเวลาเพือ่ สร้างแบรนด์ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ผ่านการน�ำเสนอเพลงทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูฟ้ งั และการจัดกิจกรรม
ทีส่ ร้างความสัมพันธ์กบั กลุม่ ผูฟ้ งั

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ
การสือ่ สารได้สง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภค
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟังเพลงจากซีดี ดีวีดี
เป็นการบริโภคในรูปแบบดิจติ อลมากขึน้ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ เี่ ข้ามามีบทบาท ให้การรับสือ่ บันเทิง
เปลีย่ นรูปแบบไป ธุรกิจบันเทิงสามารถใช้สอื่ สมัยใหม่เหล่านี้
ในการพัฒนาและน�ำเสนอคอนเทนต์สำ� หรับให้บริการ ซึง่ เป็น
ช่องทางในการหารายได้ทมี่ แี นวโน้มเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และจะกลายเป็นสือ่ หลักในอนาคตอันใกล้ กลุม่ บริษทั โมโน
อาศัยความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีทดี่ ำ� เนินธุรกิจมายาวนาน
ผลิตสาระความบันเทิงผ่านสือ่ ดิจติ อล และสร้างความแตกต่าง
ทีม่ อี ยู่ ให้เกิดทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ธุรกิจบันเทิงของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจเพลง
ของบริษทั ถือเป็นค่ายเพลงขนาดกลาง ทีเ่ ป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ให้กบั กลุม่ ผูฟ้ งั มิได้มงุ่ เป็นคูแ่ ข่งโดยตรงกับบริษทั ใด โดยเน้น

ตลาดเพลงไทยสากลสไตล์ปอ็ ปมิวสิค และเพลงฟังสบายๆ
ซึง่ ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั ความนิยมสูง มีกลุม่ ผูฟ้ งั หลัก
คือ กลุม่ วัยรุน่ จนถึงวัยท�ำงาน บริษทั สร้างสรรค์ผลงานที่
มีคณุ ภาพ และเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจติ อลเป็นหลัก
ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ ลุม่ ผูฟ้ งั สมัยใหม่นยิ ม อาทิ ผ่านยูทปู
แชนแนล หรือคลังเพลงออนไลน์ รวมถึงบริการดาวน์โหลด
เพลง เสียงรอสายต่างๆ
ส�ำหรับธุรกิจภาพยนตร์ บริษัทด�ำเนินการผลิต
ภาพยนตร์ไทย และจัดซือ้ ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์จากต่างประเทศ
เพือ่ เข้ามาฉายในประเทศ โดยมีคแู่ ข่งเป็นค่ายหนังผูน้ ำ� เข้า
ภาพยนตร์เข้ามาจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย แต่บริษทั มีจดุ แข็ง
ในการเป็นพันธมิตรกับค่ายหนังชัน้ น�ำและค่ายหนังอิสระทัง้ ใน
และต่างประเทศ ซึ่งสามารถคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพ
ทัง้ จากอเมริกา ยุโรป เอเชีย จีน ฮ่องกง ญีป่ นุ่ และเกาหลี
รวมถึงภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั รางวัลจากเทศกาลหนังต่างๆ

รายงานประจ�ำปี 2558

47

              นอกจากน�ำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์  บริษทั ยัง
เปิดให้บริการดูหนังออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Doonung.com
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น MonoMaxxx.com ซึ่งรองรับ
การรับชมภาพยนตร์ได้ทกุ รูปแบบ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ หรือแม้แต่การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตทีวี
จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล
การเข้าถึงสือ่ บันเทิงของผูฟ้ งั และผูช้ มง่ายขึน้ สามารถเชือ่ มต่อ
สมาร์ทดีไวซ์ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาทีต่ อ้ งการ บริการออนไลน์จงึ ได้รบั
ความนิยมอย่างรวดเร็ว แต่ยงั มีอปุ สรรคทีจ่ ำ� กัดการเติบโตของ
อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ มีการป้องกัน
และปราบปรามกันมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่สามารถแก้ไข
ให้หมดไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน

กลุม่ บริษทั โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 ประเภท
คือ กลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and
Content Business) และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร
ด้านบันเทิง (Entertainment Business) โดยแบ่งตาม
กลุม่ ธุรกิจได้เป็น 6 ธุรกิจ ดังนี  ้
1. ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
3. ธุรกิจสื่อทีวี
4. ธุรกิจสื่อวิทยุ
5. ธุรกิจเพลง
6. ธุรกิจภาพยนตร์
โดยมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ ดังนี้
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1

ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
(Mobile Internet Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั เป็นผูจ้ ดั หาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และสือ่ อินเทอร์เน็ต ทีพ่ ฒ
ั นาเนือ้ หาและรูปแบบ
ทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ที่ใช้ชวี ติ อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการทัง้ ในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับอัตโนมัต(ิ IVR)
เสียงเพลงรอสาย(RBT) บริการข้อมูลเว็บไซต์ผา่ นมือถือ (Mobile Site) และบริการแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ (Application) พร้อมทัง้ ให้บริการ
เว็บไซต์คอมมูนติ ี้ แหล่งชุมชนออนไลน์ www.mthai.com และให้บริการด้านท่องเทีย่ ว www.hotelsthailand.com เป็นต้น
รายละเอียดรูปแบบบริการแต่ละประเภท มีดังนี้
บริการด้านโมบาย

บริการ SMS เป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ
ข้อความสัน้ Short Message Service มีทงั้ รูปแบบ A2P
(Application to Person) เป็นการส่งข้อมูล SMS จากโปรแกรม
ของบริษทั ไปยังผูท้ สี่ มัครใช้บริการนัน้ ๆ เช่น บริการข่าวบันเทิง
ดวงประจ�ำวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด และรูปแบบ P2A
(Person to Application) ผูใ้ ช้บริการส่ง SMS มายังโปรแกรม
ของบริษทั เช่น แสดงความคิดเห็นโดยส่ง SMS เพือ่ แสดงผล
บนจอโทรทัศน์ (Interactive TV) เป็นต้น
บริการ IVR เป็นระบบให้บริการด้วยเสียงตอบรับ
อัตโนมัติ ผ่านหมายเลข 1900-108-XXX และหมายเลข
*336 โดยคิดค่าบริการเป็นนาที ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั ใบอนุญาต

ใช้หมายเลข 1900-108-001 ถึง หมายเลข 1900-108-200
จาก บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 11 กันยายน  2561
และให้บริการหมายเลข  *336  ผา่ นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(Mobile Operator) ซึง่ ประกอบด้วยบริการข้อมูลทีห่ ลากหลาย
เช่น *3366 เพือ่ ดาวน์โหลดเพลงของค่าย Mono Music
บริการ Ring Back Tone (RBT) เป็นระบบให้บริการ
เสียงเพลงรอสาย ซึง่ ปัจจุบนั มีเพลงหลากหลายแนวทีพ่ ร้อม
ให้บริการแก่ลกู ค้า
บริการ Mobile Site เป็นระบบให้บริการข้อมูล
และสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เช่น
m.mono-mobile.com หรือบริการ On-deck Portal
บนหน้าเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เช่น บริการ
ดูดวง ข่าวดารา เป็นต้น
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริการ Mobile Application เป็นระบบให้บริการข้อมูล
เกม และสาระบันเทิง ในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ หรือโปรแกรม
ทีอ่ อกแบบเฉพาะส�ำหรับระบบปฏิบตั กิ ารสมาร์ทโฟน ทัง้ ระบบ
iOS และ Android ผ่าน App Store ของแต่ละค่าย ซึง่ ปัจจุบนั
บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ บริการ
ประเภทเกม ได้แก่ Mono29Shake (ร่วมสนุกกับเกมของช่อง
Mono29) U Know Game (เกมค�ำถามความรูร้ อบตัว) และ
บริการประเภทข่าวสารและบันเทิง ได้แก่ Mthai (ข่าวจากเว็บ
Mthai) Mthai VDO Clip (คลิปจากเว็บ Mthai) Gossip
Exclusive (ข้อมูลเบื้องลึกดารา) และ Horolive Talk
(ดูดวงออนไลน์) ฯลฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้พฒั นาระบบโครงข่ายร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ กุ เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง จนปัจจุบนั สามารถ
รองรับการส่งผ่านข้อมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ครอบคลุมเทคโนโลยีการสือ่ สารไร้สายทุกระบบ
บริการด้านอินเทอร์เน็ต

บริการ Online Media ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com) ซึง่ เป็นเว็บไซต์คอมมูนติ แี้ ละแหล่งรวบรวม
วิดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2558
มีผเู้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ คิดเป็นจ�ำนวนหมายเลขไอพีทไี่ ม่ซำ�้ กัน
ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชม (Unique IP) เฉลีย่ 810,000 IP ต่อวัน
และเป็นเว็บไซต์ทมี่ ผี เู้ ยีย่ มชมสูงสุดเป็นอันดับ 4 ในช่วงดังกล่าว
(สถิตจิ าก Truehits.net) และมีเนือ้ หาครอบคลุมในหมวดบันเทิง
ข่าว กีฬา ผูห้ ญิง ผูช้ าย วัยรุน่ และอืน่ ๆอีกมากมาย โดยให้บริการ
โฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing Solution)
กับบริษทั คูค่ า้ เริม่ ตัง้ แต่วางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการ
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พืน้ ทีโ่ ฆษณาให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรับชมคลิปวีดโี อ (Preload) ขึน้ อยูก่ บั
งบประมาณและตามความต้องการของลูกค้า
บริการ Online Hotel Booking ให้บริการด้าน
ท่องเทีย่ ว ทัง้ บริการจองทีพ่ กั กิจกรรมท่องเทีย่ ว และจอง
ตัว๋ เครือ่ งบินผ่านออนไลน์ โดยให้บริการกับกลุม่ ลูกค้าชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอืน่ ๆทัว่ โลก รวมถึงแนะน�ำ
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำหรับคู่รัก ครอบครัว หรือแบบหมู่คณะ เพื่อให้ลูกค้า
เกิ ด ความประทั บ ใจในทุ ก ช่ ว งเวลาท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ให้
บริการผ่านเว็บไซต์ อันได้แก่ www.hotelsthailand.com
www.hotelthailand.com เป็นต้น
บริการผลิตและให้บริการข้อมูลในต่างประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ
อินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เริม่ จากผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ยกเลิกพันธมิตร
ทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับบริการเสริมทัง้ หมด อันเนือ่ งมาจาก
ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบจากการใช้
บริการ ซึง่ ท�ำให้ผใู้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พิม่ ความเข้มงวด
และเงือ่ นไขในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพิม่ ขัน้ ตอน
ในการอนุมตั กิ ารเปิดบริการใหม่ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ลูกค้า อีกทัง้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
ว่าด้วยเงือ่ นไขการลงทุนส�ำหรับชาวต่างชาติทกี่ ระทบต่อธุรกิจ
สือ่ สารโทรคมนาคม ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการด้านคอนเทนต์ และมัลติมีเดีย
ทีล่ งทุนโดยชาวต่างชาติตอ้ งมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุน
ใหม่ โดยชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49
ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ได้หารือร่วมกับผูใ้ ห้
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ ย่างใกล้ชดิ และอาศัยการให้บริการ
ผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์
ในประเทศ (Local Content Provider) ท�ำให้ยงั คงด�ำเนินธุรกิจ

ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาพตลาดของบริการเสริม
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเปลีย่ นไปจากเดิมค่อนข้างมาก
มีสดั ส่วนการใช้สมาร์ทโฟนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจากการท�ำ
ตลาดของสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนทีม่ รี าคาถูก รวมถึงเกม
และแอพพลิเคชัน่ เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้บริการ
ข้อมูล สาระ ความบันเทิงผ่าน SMS ได้รบั ความนิยมลดลง
ทัง้ นี้ รวมถึงเงือ่ นไขในการท�ำธุรกิจกับผูใ้ ห้บริการคอนเทนต์
ในประเทศ ไม่สนับสนุนหรือเอือ้ ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และการท�ำการตลาดมากนัก ซึง่ ทางบริษทั ได้ประเมินสถานการณ์
และความคุม้ ค่าการลงทุนการท�ำธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง จึง
ตัดสินใจลดขนาดองค์กร และพิจารณาหยุดประกอบธุรกิจ
ในประเทศอินโดนีเซียลงชัว่ คราว เพือ่ แสวงหาลูท่ างและโอกาส
ใหม่ๆ ในการท�ำธุรกิจ
ประเทศเกาหลี

Mono Korea มุง่ เน้นการจัดหาคอนเทนต์ทม่ี คี ณุ ภาพ
จากประเทศเกาหลีใต้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพยนตร์
ซีรีส์ละคร เพื่อสนับสนุนการให้บริการของกลุ่มบริษัทโมโน
ทั้งในประเทศไทย จีน เวียดนาม และสหภาพเมียนมาร์
ในขณะเดียวกัน บริษัทแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร
ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการด้านโทรคมนาคมชัน้ น�ำ อย่าง บริษทั KT
เพื่อเสริมศักยภาพในการน�ำคอนเทนท์จากประเทศไทย
ไปให้บริการบนช่อง Olleh TV ซึง่ มีจำ� นวนสมาชิกทีใ่ ช้บริการ
อยูถ่ งึ 6 ล้านคน อีกทัง้ การทีป่ ระเทศเกาหลีมอี ตั ราการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 84.5 และความนิยมในบริการด้าน
วิดีโอสตรีมมิ่งยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการ
YouTube และ Afreeca TV ท�ำให้ Mono Korea เข้าสูร่ ปู แบบ
ธุรกิจของ Multi Channel Network ซึ่งเป็นช่องทางใน
การบริหารจัดการคอนเทนต์ประเภทวิดีโอ และอาศัยเครือ
ข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - เกาหลี ในการ
แสวงหาผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานจากทั้ ง สองประเทศที่ มี
ศั ก ยภาพและมี โ อกาสก้ า วขึ้ นมาเป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง เอเชี ย
ในยุคดิจิตอลอีกด้วย
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ประเทศเวียดนาม

ส�ำหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม (Mono
Vietnam) ยังคงด�ำเนินการให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม โดยน�ำ Branded Content มาให้บริการ
กับตลาด เพือ่ ให้บริการกับกลุม่ ลูกค้าของ Viettel Mobifone
และ Vinaphone ซึง่ ทัง้ สามบริษทั ถือเป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ 3 รายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศเวียดนาม ซึง่ ในปี 2558
ประชากรเวียดนามมีประมาณ 93 ล้านคน และมียอดของผูใ้ ช้
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ ว่า 127 ล้านเลขหมาย
ในปัจจุบนั บริการ Video on Demand ของคอนเทนต์
ประเภทภาพยนตร์และซีรสี ์ ในประเทศเวียดนามมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท จึงเล็งเห็นโอกาสในการที่ขยาย
การบริการในรูปแบบนีเ้ พิม่ ขึน้ จากประสบการณ์ทที่ างบริษทั
ได้ให้บริการ Video Portal และ Music Portal ภายใต้ชอื่
บริการ mCine และ mMusic กับ Mobifone มาก่อน ท�ำให้
ทาง Vinaphone ได้ให้ความไว้วางใจเลือกโมโนเวียดนาม
ดูแลการบริการด้าน Video Content Product ภายใต้ชอื่
TG Phim นับเป็นโอกาสทีด่ ที ที่ างบริษทั สามารถเพิม่ ฐานลูกค้า
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงและร่วมลงนามสัญญาร่วม
ลงทุน (Joint Venture Agreement) ซึง่ เป็นการร่วมทุนระหว่าง
Mono Technology Hong Kong Limited ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd. (พันธมิตรทางธุรกิจ
ทีเ่ ข้าร่วมทุน) โดยทาง Mono Technology Hong Kong
Limited ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 42 และยืน่ ขออนุญาตจัดตัง้
บริษทั ร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชอื่ Yunnan Mono Digital Co.,Ltd.
เพื่อด�ำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและการให้บริการข้อมูล
ซึ่งได้รับการอนุญาตในขั้นต้นให้จัดตั้งบริษัทจากทางการ
ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทัง้ นี้
ยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการบริหารเพือ่ ให้สามารถท�ำธุรกรรม
ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษทั ได้เตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านสถานที่ และบุคลากร ส�ำหรับรองรับ
การท�ำธุรกิจ อีกทั้งยังน�ำข้อมูล สาระ และความบันเทิง
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ประสบความส�ำเร็จในประเทศไทย หรือคอนเทนต์ที่ทาง
กลุม่ บริษทั เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มาพัฒนา ปรับรูปแบบและภาษา
ให้สามารถให้บริการได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า ชือ่ ที่
คนไทยคุน้ เคยกัน ปัจจุบนั มีจำ� นวนประชากรประมาณ  53 ล้านคน
และคาดว่าจะมีถึง 70 ล้านคน หากรวมประชากรที่ไม่ได้
ลงทะเบียน หลังจากทีม่ กี ารเปิดประเทศ ต้อนรับนักลงทุน
ต่างชาติ เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสภาพเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเมียนมาร์ เป็นทีน่ า่ จับตามอง
จากเดิมมีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Operator)
เพียง 2 ราย คือ Myanmar Post Telecom (MPT) และ
MecTel ทีด่ ำ� เนินการโดยรัฐบาลและทหาร โดยในช่วงกลางปี
2557 (ก่อนมีการประมูล) มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์อยู่เพียง
7 ล้านเลขหมาย หรือเพียงร้อยละ 10 ของจ�ำนวนประชากร
ภายหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ท�ำให้ได้ผชู้ นะ 2 ราย คือ บริษทั Telenor
จากประเทศนอร์เวย์ และบริษทั Ooredoo จากประเทศกาตาร์
การเข้ามาของผู้ให้บริการทั้ง 2 รายนี้ ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จากเดิมราคาซิมการ์ดซึง่ เคยสูงถึง
5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ปัจจุบนั มีราคาเพียง 1.5 ดอลล่าร์สหรัฐ
คาดว่าปี 2558 จะมีผใู้ ช้บริการโทรศัพท์มากถึง 20 ล้านราย
หรือร้อยละ 30 ของจ�ำนวนประชากร ซึง่ ถือเป็นโอกาสอันดี
ที่ทางบริษัทจะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านคอนเทนต์  
โดยบริษัทเริ่มเข้าไปศึกษาธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้
ในการลงทุน สร้างความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ
บริษทั Telenor Myanmar ซึง่ ปัจจุบนั ได้เริม่ เปิดให้บริการด้าน
SMS อาทิ การสมัครข่าว ดูดวง ข้อมูลกีฬา และไลฟ์สไตล์
อืน่ ๆ บริการดาวน์โหลด ภาพและเสียง อาทิ เพลง วิดโี อ ฯลฯ
ซึง่ ด�ำเนินการโดยบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ให้บริการทัง้ คอนเทนต์ทผี่ ลิตจากประเทศไทย และแสวงหา
คอนเทนต์ทอ้ งถิน่ ทีช่ าวเมียนมาร์นยิ ม และในอนาคตหาก
อัตราการเติบโตของจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละ
อินเทอร์เน็ตสูงขึน้ ยิง่ ส่งผลให้ธรุ กิจการให้บริการคอนเทนต์ใน
เมียนมาร์มกี ารเติบโตทีด่ ตี ามไปด้วย

2

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
(Publishing Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ ทัง้ หนังสือ นิตยสาร และพ็อคเก็ตบุค๊ ทีน่ ำ� เสนอ เนือ้ หา สาระความบันเทิง ทีต่ อบสนอง
ทัง้ กลุม่ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ โดยเป็นเจ้าของนิตยสารทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั อาทิ นิตยสารกอซซิปสตาร์ นิตยสารไบโอสโคป
นิตยสารรัช ฯลฯ และเป็นผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิใ์ นการผลิตหนังสือทีม่ เี นือ้ หาหลากหลายแนว จากนักเขียนและเจ้าของผลงานทีม่ ชี อื่ เสียง
ทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยความเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี เรายังพัฒนาต่อยอดบริการผ่าน Mbookstore.com ซึง่ เป็นแหล่งรวม
Online Digital Book Store ซึง่ สามารถใช้บริการได้ทงั้ จากเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน
สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือของบริษัท แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

นิตยสารส�ำหรับผู้ชาย
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นิตยสารรัช (Rush)
เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์สำ� หรับผูช้ าย วางจ�ำหน่าย
เป็นรายเดือน น�ำเสนอภาพของเหล่าดารา นางแบบทีม่ ชี อื่
รวมถึงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี
นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure)
เป็นนิตยสารรายเดือน น�ำเสนอแฟชัน่ เซ็กซีน่ างแบบ
อะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้นการถ่ายทอดความสวยงาม
อย่างมีศลิ ปะ หลากหลายสไตล์
นิตยสารลิเวอร์พลู เอฟซี ฉบับภาษาไทย
(LIVERPOOL FC Thai Edition)
เป็นนิตยสารรายเดือน ทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิอ์ ย่างถูกต้องจาก
สโมสรลิเวอร์พลู เจาะลึกทุกความเคลือ่ นไหวของทีมหงส์แดง
ลิเวอร์พลู
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star)
เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi)
ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงครัง้ แรกเมือ่ เดือนตุลาคม
2546 วางจ�ำหน่ายเป็นรายสัปดาห์ ปัจจุบนั ได้รบั ความนิยม
และขายดีในอันดับต้นๆของนิตยสารบันเทิงแนวนี้ น�ำเสนอ
ทุกเรือ่ งราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดัง ดาราศิลปิน นักร้อง
นักแสดง ทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศ
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
เป็นนิตยสารรายเดือน ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ภาพยนตร์ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ โดยเน้นทัง้ ภาพยนตร์ชอื่ ดัง
และภาพยนตร์นอกกระแส
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature)
เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน แนวสตรีทแฟชั่น
ของเหล่าบรรดาศิลปินเซเลบริต้ีเมืองไทย เพื่อให้สาวกได้
อัพเดทความเคลือ่ นไหวของแฟชัน่ มิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์
ตามเหล่าศิลปินคนโปรด
นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star)
เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราว
ทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่างสถาบัน
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ส�ำนักพิมพ์ในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง
เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

นิตยสารส�ำหรับผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ต่างๆ

ส�ำนักพิมพ์ในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง เพื่อผลิตหนังสือ
และพ็อคเก็ตบุ๊ค ตามแนวของแต่ละส�ำนักพิมพ์ ดังนี้

ส�ำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing)
น�ำเสนอหนังสือทีแ่ สดงถึงตัวตนของผูห้ ญิงยุคปัจจุบนั
สะท้อนถึงความเข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวติ
และทัศนคติทมี่ ตี อ่ สังคม ผ่านเรือ่ งราวร่วมสมัยทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ไลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ ว การ์ตนู บทความ และวรรณกรรม
แปลสมัยใหม่ เปิดตัวเล่มแรกกับ หนังสือ คนอะไรเป็นแฟนหมี
ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing)
หนังสือทีน่ ำ� เสนอคอนเท้นท์ดา้ นความเชือ่ โหราศาสตร์
การพยากรณ์ ฮวงจุย้ และการเสริมสร้างพลังชีวติ ด้วยธรรมชาติ
ครบเครือ่ งทุกเรือ่ งราวของชายหญิงกับการด�ำเนินชีวติ อย่างถูก
ต้องตามหลักราศีธาตุ เปิดตัวกับหนังสือ พยากรณ์ชะตาชีวติ ปี
2558 โดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร

ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing)
น�ำเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทัง้ ฝัง่ เอเชีย และ
ตะวันตก ซึง่ คัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน
อาชฌากรรม สยองขวัญ ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส เปิดตัว
ด้วยนิยายชุด Wayward Pines Trilogy โดย Blake Crouch
นักเขียนทีไ่ ด้รบั ความนิยม ซึง่ ผลงานได้ถกู เสนอชือ่ ชิงรางวัล
นิยายระทึกขวัญแห่งปี International Thriller Award 2013
ส�ำนักพิมพ์กกี๊ บุค๊ (Geek Book Publishing)
น�ำเสนอหนังสือทีถ่ า่ ยทอดความลุม่ หลงในเรือ่ งราว
เฉพาะด้านทีน่ า่ สนใจ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ ภาพยนตร์ ดนตรี
ภาพถ่าย การเดินทาง หรือไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ทีส่ ะท้อนความสนุก
การสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู้ า่ น โดยเปิดตัว
หนังสือ 3 เล่ม ได้แก่ 1.HUMANS of NEW YORK
ชีวติ / ความฝัน / นิวยอร์ก 2.Everybody is somebody
ค�ำนึงถึงบางคน และ 3.ยุโรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน ซึง่ คัดสรร
มาจากเฟสบุค๊ แฟนเพจ หรือบล็อกเกอร์ชอื่ ดัง ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตาม
มากมาย
ส�ำนักพิมพ์มฟู (Move Publishing)
น� ำ เสนอหนั ง สื อ ประเภทหลั ก การและแนวคิ ด
การบริหารธุรกิจ ปรัชญาองค์กร จากนักบริหารและบุคคล
ทีม่ ชี อื่ เสียง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง
หรือจุดประกายความฝัน ความคิดสร้างสรรค์ เปิดตัวด้วย
หนังสือ Xiaomi กลยุทธ์ปน้ั แบรนด์หมืน่ ล้านแบบเสียวหมี่
และสตีเวน เจอร์ราร์ด ต�ำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวด
Miss Gossip Girl เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ คัดเลือกสาวสวย
มากความสามารถ ผลิตศิลปินคุณภาพเข้าสูว่ งการบันเทิง
อีกทัง้ จัดกิจกรรมการมอบรางวัล Bioscope Award เพือ่ เป็น
ขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับบุคคลในแวดวงภาพยนตร์ไทยให้ผลิต
ผลงานทีม่ คี ณุ ภาพสูส่ ายตาชาวไทยและนานาประเทศต่อไป
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ธุรกิจสื่อทีวี
(TV Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตและน�ำเสนอรายการโทรทัศน์
ทีม่ คี ณุ ภาพ เพือ่ สร้างความบันเทิง สาระความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูช้ ม ด้วยรูปแบบรายการทีม่ คี ณุ ภาพ เนือ้ หาทีห่ ลากหลายและทันสมัย
โดยออกอากาศบนหมายเลขล�ำดับการให้บริการช่อง 29 ภายใต้ชอื่ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์” (MONO29)
MONO 29 เริ่มออกอากาศวันแรก เมื่อวันที่
29 เมษายน 2557 ซึง่ ผูช้ มสามารถรับชมผ่านทางทีวดี จิ ติ อล
กล่อง Set Top Box จานดาวเทียม หรือเคเบิล้ ทีวี ทุกระบบ
ได้ทางช่อง 29 ด้วยระบบเสียง 2 ภาษา ทัง้ ซาวด์แทร็ก
และพากษ์ไทย โดยวางรูปแบบกลยุทธ์ในการเป็น “ฟรีทวี ี
ที่มีหนังดี ซีรี่ส์ดังมากที่สุด” ที่น�ำเสนอคอนเทนต์ระดับ
พรีเมีย่ ม ทัง้ ภาพยนตร์ ละครและซีรสี่ ์ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ
รวมทัง้ การผลิตรายการข่าว รายการวาไรตีต้ า่ งๆ ซึง่ แพร่ภาพ
ออกอากาศให้ได้รบั ชมตลอด 24 ชัว่ โมง
ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็นกลุม่ ผูช้ มทีม่ ไี ลฟ์สไตล์
ทีช่ อบความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม่ หลากหลาย และกลุม่
ทีช่ นื่ ชอบการชมภาพยนตร์ โดยผูช้ มสามารถรับชมผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึง ผ่านกล่องรับสัญญาณในระบบ
ดิจิตอล กล่องรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band
และ KU-Band ผ่านเคเบิลท้องถิ่น และ ผ่านเว็บไซต์
www.mono29.com รวมถึงรับชมผ่านแอพพลิเคชั่น
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บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ “MONO29” ได้ทงั้ ในระบบปฏิบตั กิ าร
iOS และ Android และจากความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี
บริษทั ได้พฒ
ั นาการให้บริการโทรทัศน์ในลักษณะ Social TV
ซึง่ ให้ผชู้ มสามารถปฏิสมั พันธ์ (Interactive) หรือมีสว่ นร่วมกับ
รายการทีอ่ อกอากาศผ่าน Smart Device ต่างๆ และยังเชือ่ มต่อ
ระหว่างผู้ชมรายการเข้าด้วยกันโดยอาศัย Social Media
ได้อกี ด้วย

คอนเทนต์รายการของช่องโมโน ทเวนตี้ไนน์
รายการบันเทิง

ภาพยนตร์ / ซีรสี ์

เกมส์โชว์

รายการกีฬา

รายการวาไรตี้ และไลฟ์สไตล์
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รายการบันเทิง (ต่อ)

ละคร

ละคร

รายการข่าว

รายการเด็กและเยาวชน
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อีกทัง้ มีกจิ กรรมและรายการมากมายจากทางสถานี
โทรทัศน์ MONO29 อาทิ งานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2016 ณ
ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) จังหวัดชลบุรี ในวันที่
29 - 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยา และ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยช่อง MONO29
เป็นผูถ้ า่ ยทอดสด รวมถึงจัดการแข่งขันมวยไทยระดับโลก
รายการ MONO29 Top King World Series งาน MONO29
Festival Big Fun Big Scene ตะลุยทะลุจอ ในงานประเพณี
เดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ และงาน MONO29 Big
Entertainment เพือ่ เดินสายประชาสัมพันธ์ชอ่ งให้เป็นทีร่ จู้ กั
ตามจังหวัดต่างๆ

ทางด้าน ธุรกิจทีวดี าวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็นผูผ้ ลิตและ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตัง้ แต่ปี 2553 ในนามช่อง ซ่าส์
เน็ตเวิรค์ (Zaa Network)  โดยเมือ่ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 บริษทั ได้ทำ� การ
เปลีย่ นชือ่ (Rebranding) ช่องให้อยูภ่ ายใต้แบรนด์หลักของ Mono Group โดยใช้
ชือ่ MONO PLUS (โมโน พลัส) เพือ่ ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำ และมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การน�ำเสนอให้มคี วามชัดเจน เพิม่ ความเข้มข้นของคอนเทนต์ให้มากยิง่ ขึน้
MONO PLUS เริม่ ต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “ความสนุกไม่มวี นั
จบ” น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ทเี่ น้นคุณภาพซึง่ ถ่ายท�ำด้วยระบบ ออกอากาศแบบ
Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรีเมีย่ ม ทัง้ ภาพยนตร์ ละคร
ไทย ซีรสี่ ท์ งั้ ไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตีแ้ ละรายการกีฬา
โดยปี 2558 ได้สทิ ธิในการถ่ายทอดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศ Thailand
Basketball League (TBL) และระดับเอเชียน Asian Basketball League (ABL) ซึง่
ผูช้ มสามารถรับชมได้ทางระบบ C-Band ได้แก่ จานด�ำ Hisattel Ideasat Infosat
Leotech PSI Thaisat และระบบ KU-Band ได้แก่ จานเหลือง DTV และจานด�ำ 
PSI OK จานรับสัญญาณของ CTH เคเบิลทีวที วั่ ประเทศ กล่อง IPTV ของ 3BB
TOT และ Vooz อีกทัง้ รับชมได้ทางเว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด
24 ชัว่ โมง
ธุรกิจสือ่ ทีวมี รี ายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผสู้ นับสนุน
รายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซือ้ ช่วง
เวลา การไทล์-อิน (Tie-in) ในรายการขายพืน้ ทีแ่ สดงตราสินค้า หรือขายเวลาเพือ่
ผลิตรายการ หรือท�ำสกูป๊ ส่งเสริมสินค้า รวมทัง้ ยังมีรายได้ผา่ นอินเตอร์แอคทีฟทีวี
(Interactive TV)
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ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุ เพือ่ ออกอากาศผ่านทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง โดยการเข้าร่วมประมูลเวลา และด�ำเนินการ
จัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มร่วมกับสถานีวทิ ยุยานเกราะ  ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก เพือ่ ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยเป็น
ผูด้ ำ� เนินการผลิตรายการวิทยุ คลืน่ “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” (FresZ 91.5 FM) ซึง่ เปิดตัวเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2558 ภายใต้คอนเซปต์
“FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคส�ำหรับคนทุกวัย” เป็นวิทยุคลืน่ แรกและคลืน่ เดียว ทีร่ วมเพลงฮิตจากทุกยุคไว้ในหนึง่ เดียว
โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ คนท�ำงาน นักศึกษาและคนรุน่ ใหม่
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
และเปิดตัวคลืน่ ภายใต้ชอื่ งาน “เฟร็ซ สตาร์ท แกรนด์ โอเพนนิง่
เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” พร้อมศิลปินนักร้องหลากค่ายมาร่วมงาน
อย่างคับคัง่ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกิจกรรม
ประจ�ำเดือน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ผูฟ้ งั อาทิ
กิจกรรม เฟร็ซ มูฟวี่(FresZMovie) เสิรฟ์ หนังดีให้ชมฟรี ก่อนใคร
กิจกรรม เฟร็ซ เอ็กซ์คลูซฟี (FresZ Exclusive) ในรูปแบบ
ทริปท่องเทีย่ วแบบหนึง่ วันพิเศษ (One Day Trip) ทีจ่ ะพา
ผูฟ้ งั พร้อมคนพิเศษไปเติมความสดชืน่ กับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
สุดเอ็กซ์คลูซฟี
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5

ธุรกิจเพลง
(Music Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงทีเ่ กีย่ วกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ด้วยการคัดเลือกทีมงาน
ผูม้ ปี ระสบการณ์ในวงการเพลง และให้การสนับสนุนด้านการฝึกฝนศิลปินอย่างเข้มข้น เพือ่ ผลิตศิลปินทีม่ คี ณุ ภาพ และสร้างทางเลือกที่
แตกต่างให้กบั ผูฟ้ งั ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั มุง่ เดินหน้าธุรกิจเพลงโดยเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจติ อล ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ยูทปู แชนแนล
(Youtube Channel) ซึง่ มีผตู้ ดิ ตามอยูม่ ากกว่า 700,000 คน การฟังและดาวน์โหลดผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) ได้แก่
iTunes KKBox Deezer และการให้บริการดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสาย และกิจกรรมเล่นเกมส์กบั ศิลปินผ่านบริการของโมโน โมบาย
ทัง้ นี้ ยังมีชอ่ งทางส�ำหรับพูดคุย อัพเดทข่าวสาร และฟัง
เพลงใหม่ๆ ของศิลปินทีช่ นื่ ชอบทาง www.mono-music.com
และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง
facebook.com/monomusic หรือ Mono Music Official
Channel บน youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงการผลิต
วีซดี ี ดีวดี ี และอัลบัม้ ภาพของศิลปิน เพือ่ การสะสมผลงานของ
แฟนเพลง และงานโชว์ศลิ ปิน (ShowBiz) ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับ
ทีด่ ี โดยศิลปินของค่ายโมโน มิวสิค ทีม่ สี ว่ นผลักดันความส�ำเร็จ
ได้แก่ พีท พีระ หนึง่ อภิวฒ
ั น์ วงจี-ทเวนตี้ วงเอสพีเอฟ
วงคัพซี ฯลฯ

พีท พีระ
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วงคัพซี

วงเอสพีเอฟ
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หนึง่ ง่ อภิ
อภิววฒ
ั น์น์
หนึ
ัฒ

6

ธุรกิจภาพยนตร์
(Movie Business)

หนึง่ อภิวฒ
ั น์

วงจี-ทเวนตี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ด�ำเนินธุรกิจโดย บริษทั โมโน ฟิลม์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับภาพยนตร์ครบวงจร ตัง้ แต่การผลิตภาพยนตร์
คุณภาพ การจัดซือ้ ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชนั้ น�ำทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ น�ำออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทัง้ การขาย
ลิขสิทธิใ์ ห้สายหนัง ต่างจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี และการขายสิทธิภ์ าพยนตร์ไทยให้กบั ต่างประเทศ รวมถึงได้นำ� ภาพยนตร์
มาให้บริการแบบถูกลิขสิทธิบ์ นออนไลน์ (Online Video Streaming) ภายใต้บริการ www.doonung.com ซึง่ ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ บริการ
เป็น www.monomaxxx.com สมาชิกสามารถเลือกซือ้ แพ็คเก็จแบบรายวัน รายเดือน และรายปี โดยมีภาพยนตร์ ซีรสี ์ การ์ตนู
และรายการต่างๆ พร้อมบริการให้สมาชิกมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ซึง่ สามารถรับชมได้แบบไม่จำ� กัดเรือ่ ง
ทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ผลิตภาพยนตร์ไทยทีม่ คี ณุ ภาพ
มาตัง้ แต่ปี 2547 โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์หลากหลายแนว
อาทิ แนวโรแมนติก แอคชัน่ แฟนตาซี หรือสยองขวัญ เพือ่
ออกฉายในโรงภาพยนตร์และขายสิทธิไ์ ปยังตลาดต่างประเทศ
โดยเข้าร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ของแต่ละประเทศ อีกทัง้
ยังด�ำเนินธุรกิจจัดหา จัดซือ้ ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์ ซีรสี่ ์ ละคร
เกมโชว์ และรายการทีน่ า่ สนใจ จากผูผ้ ลิตผลงานทีม่ คี ณุ ภาพ
ทัง้ ในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิลม์ พระนครฟิลม์ เอ็มพิคเจอร์
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และต่างประเทศ ทางยุโรป
อเมริ ก า Europacorp Voltage Pictures Lotus
Entertainment Film Nation ทางเกาหลี KBS MBC SBS
Joy N Contents ทางจีน ฮ่องกงและญีป่ นุ่ Emperor Universe
China Huace Film & TV Co.,Ltd. TOEI ฯลฯ โดยน�ำเสนอผ่าน

บริการดูหนังออนไลน์ของบริษทั และการออกอากาศผ่านช่อง
MONO29 เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์มีทางเลือกในการรับชม
ทีห่ ลากหลาย
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศทีน่ ำ� เข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ปี 2558 มีจำ� นวนรวม 26 เรือ่ ง เป็นภาพยนตร์ทงั้ จากฝัง่
ยุโรป อเมริกา และแถบเอเชียอย่าง ญีป่ นุ่ เกาหลี และจีน
ล้วนเป็นภาพยนตร์คณุ ภาพ ประกอบด้วยภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั
รางวัลจากเทศกาลหนัง หรือภาพยนตร์ทเี่ ป็นทีน่ ยิ ม ทีน่ ำ� แสดง
โดยนักแสดงชัน้ น�ำของวงการ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูช้ ม
เป็นอย่างดี และมีแผนทีจ่ ะน�ำภาพยนตร์ตา่ งชาติทมี่ คี ณุ ภาพ
ทั้งจาก ฮอลลีวูดและเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์
อย่างต่อเนือ่ งในปี 2559

รายงานประจ�ำปี 2558
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นอกจากนี้ บริษทั ยังด�ำเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย
ในนามค่าย โมโน พิคเจอร์ (Mono Picture) ซึง่ ปีทผี่ า่ นมา
มีภาพยนตร์เข้าฉาย จ�ำนวน 3 เรือ่ ง ได้แก่ ภาพยนตร์ 2538
อัลเทอร์มาจีบ ภาพยนตร์แนวย้อนเวลาทีจ่ ะพาผูช้ มกลับไปสู่
ยุครุง่ เรืองของดนตรีอลั เทอร์เนทีฟ ภาพยนตร์โรแมนติก ดราม่า
เรือ่ งคนอกหัก และภาพยนตร์แนวตลกและผีอย่าง หอแต๋วแตก
แหกนะคะ ซึง่ ถือเป็นภาคที่ 5 ของซีรสี ห์ อแต๋วแตก ทีไ่ ด้รว่ มงาน
กับบริษทั พระนครฟิลม์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการผลิต โดยทางบริษทั
ได้รว่ มงานกับผูก้ ำ� กับและนักแสดงมากฝีมอื มากมาย
หอแต๋วแตก แหกนะคะ

ภาพยนตร์ที่เข้าฉายปี 2558
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Dragon Blade - ดาบมังกรฟัด

Still Alice - อลิซ...ไม่ลืม

Gangnam Blues - โอปป้า
ซ่ายึดเมือง

Parasyte Part 2 - ปรสิต ภาค 2

อัลเทอร์มาจีบ

The Loft - ห้องเร้นรัก
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Last Knights - ล่าล้างทรชน

The Riot Club - เดอะ ไรออท คลับ

Maps To The Stars - มายาวิปลาส

SPL 2 - โหด ซัด โหด

Love H2O - คนอกหัก

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2558

Black & White : The Dawn Of Justice - คูม่ หาประลัย ไวรัสล้างโลก
Life Partners - กิก๊ เพือ่ นรัก กัก๊ เพือ่ นเลิฟ
Good Kill - โดรนพิฆาต มหาประลัย
Maps To The Stars - มายาวิปลาส
The Loft - ห้องเร้นรัก
TAG - อวสานโมเอะ
Gangnam Blues - โอปป้า ซ่ายึดเมือง
The Duff - ชะนีซา่ ส์ มัน่ หน้าเกินร้อย
Taking Of Tiger Mountain - ยุทธการยึดผาพยัคฆ์
Still Alice - อลิซ...ไม่ลมื
Last Knights - ล่าล้างทรชน
The Gift - ของขวัญวันตาย
Dragon Blade - ดาบมังกรฟัด

Parasyte Part 2 - ปรสิต ภาค 2
Z For Zachariah - โลกเหงาเราสามคน
The Riot Club - เดอะ ไรออท คลับ
SPL 2 - โหด ซัด โหด
Knock Knock - ล่อมาเชือด
Outcast - อัศวินชิงบัลลังก์
CUB - ปิดค่ายเชือด
Fathers & Daughters - สองหัวใจ สายใยนิรนั ดร์
108 Demon Kings - ศึกอภินหิ ารเขาเหลียงซาน
Burying The Ex - ซอมบีท้ (ี่ เคย)รัก
Irrational Man - เออเรชันแนล แมน
Parasyte Part 1 - ปรสิต ภาค 1
Sinister 2 - เห็น ต้อง ตาย 2
รายงานประจ�ำปี 2558
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั ได้ดำ� เนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเสีย่ ง  มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้
ธุรกิจทีวดี จิ ติ อลรายใหม่ ยังถือเป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ โดยเม็ด
1. ความเสี่ ย งของการแข่ ง ขั น ในการจั ด หา
เงินโฆษณายังคงอยูท่ สี่ อื่ ทีวที เี่ ป็นช่องอนาล็อกหรือเจ้าตลาดเดิม
คอนเทนต์ส�ำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล
เป็นหลัก   ส�ำหรับสือ่ อืน่ ๆของบริษทั ทีน่ อกจากทีวแี ล้ว ในปีที่
การก้าวเข้าสูส่ นามของธุรกิจทีวดี จิ ติ อล ถือเป็นสนามทีม่ กี าร
ผ่านบริษทั ก็ได้รบั ผลกระทบจากการเติบโตของสือ่ ใหม่ๆ เข้ามา
แข่งขันค่อนข้างรุนแรง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศมีการ
ทดแทนสือ่ โฆษณาในรูปแบบเดิมๆ อย่างเช่น โซเชียลมีเดีย เช่น
เปลีย่ นแปลงจากเดิมทีม่ ฟี รีทวี ใี นระบบอนาล็อก 6 ช่อง กลาย
เดียวกับบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจสือ่ ด้วยเช่นกัน
เป็นฟรีทวี ใี นระบบดิจติ อลถึง 24 ช่อง เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีทางเลือก
ถึงแม้ว่า  ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมปีที่ผ่านมา 
ในการรับชมเพิม่ ขึน้ ผูใ้ ห้บริการจึงต้องแข่งขันกันทัง้ จัดหาและ
จะอยูใ่ นภาวะชะงักงันหรือมีการเติบโตค่อนข้างต�ำ่ อันเนือ่ งมา
ผลิตรายการ เพือ่ ดึงดูดผูช้ ม เนือ่ งจากระดับความนิยมของช่อง
จากสภาวะเศรษฐกิจก็ตาม แต่เชือ่ ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะยังคง
และรายการ (Rating) มีผลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาของเจ้าของ
เติบโตต่อไปได้ จากการแข่งขันของผูใ้ ห้บริการสือ่ ต่างๆ อีกทัง้ การ
สินค้าและบริการ ยิง่ ช่องรายการมีผชู้ มจ�ำนวนมากหรือ มีรายการ
ลงโฆษณาผ่านสือ่ ทีวดี จิ ติ อลยังมีอตั ราทีไ่ ม่สงู มาก สามารถดึงดูด
ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มส่งผลต่อการก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาทีส่ งู ขึน้    ดงั นัน้
ให้เจ้าของสินค้าและบริการหรือผูท้ ตี่ อ้ งการลงโฆษณามีทางเลือก
บริษทั ต้องลงทุนในการจัดซือ้ คอนเทนต์ทมี่ คี ณุ ภาพจากทัง้ ในและ
อืน่ ๆ ในหลายระดับราคา  ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษทั ทีเ่ น้น
ต่างประเทศ ตามแนวทางของบริษทั ทีเ่ ป็นช่องฟรีทวี ที มี่ หี นังดี
พัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ และพัฒนาช่องทางการให้บริการ
ซีรสี ด์ งั มากทีส่ ดุ จึงต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการทัง้ ในอุตสาหกรรม
ทีห่ ลากหลายและน�ำสมัยอย่างต่อเนือ่ ง   ทำ� ให้เชือ่ ว่าบริษทั จะยัง
ทีวเี อง รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์รายเดิม ท�ำให้เกิดความไม่
คงความสามารถในการแข่งขันและอยูร่ อดในอุตสาหกรรมนีไ้ ด้
แน่นอนในราคาต้นทุนจัดซือ้ คอนเทนต์ อีกทัง้ คอนเทนต์ทจี่ ดั หา
มาอาจจะไม่ได้รบั ความนิยมอย่างทีค่ าดการณ์ไว้
3. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินการเปลี่ยนผ่าน
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ประเมินความคุม้ ค่าของการลงทุน
ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลล่าช้า รวมถึงการ
และค�ำนึงถึงความเสีย่ งอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ บริษทั จึงให้ความ
เปลี่ยนแปลงและควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส�ำคัญในการจัดการคอนเทนต์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
นับเป็นปีทสี่ องของธุรกิจทีวดี จิ ติ อล  ยังมีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้
มีการจัดสรรคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆที่มีของบริษัท
การเติบโตไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ อันเนือ่ งมาจากแผนงาน
เพือ่ เป็นการลดต้นทุน
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลกิจการทีวดี จิ ติ อลทีล่ า่ ช้า   อาทิ
2. ความเสี่ยงจากผลการด�ำเนินงานขึ้นอยู่กับ
การประชาสัมพันธ์การรับรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ประเทศ การจัดการ
ภาวะของอุตสาหกรรมโฆษณา
เรียงระบบหมายเลขช่องผ่านระบบโทรทัศน์ตา่ งๆ การจัดท�ำมาตร
เนือ่ งด้วยบริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้านสือ่   รายได้จากค่าโฆษณา    วัดผลความนิยมผูช้ ม ซึง่ ทางกลุม่ บริษทั โมโน จึงต้องเพิม่ งบ
ประมาณ และหาพันธมิตรทางธุรกิจในการประชาสัมพันธ์สง่ เสริม
จึงถือเป็นอีกหนึง่ รายได้หลักของกลุม่ บริษทั ผลการด�ำเนินงาน
การรับชมโทรทัศน์ผา่ นระบบดิจติ อลด้วยตนเองควบคูก่ บั ภาครัฐ
ของบริษทั   จึงขึน้ อยูก่ บั การเติบโตของตลาดโฆษณา และสภาพ
ทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติตาม
โฆษณา  เมือ่ เศรษฐกิจขยายตัว จะมีการใช้งบโฆษณาผ่านสือ่
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง บริษทั ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงาน
ต่างๆ มากขึน้ และหากเศรษฐกิจชะลอตัว  การใช้งบโฆษณาจะ
ภาครัฐอยูเ่ สมอถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลดลง ส�ำหรับสือ่ ทีวซี งึ่ เป็นสือ่ ทีม่ สี ว่ นแบ่งทางการตลาดสูงทีส่ ดุ
ประกอบธุรกิจทีวดี จิ ติ อล โดยตัง้ มัน่ จะเป็นส่วนหนึง่ ของการผลักดัน
ในอุตสาหกรรมโฆษณาก็ตาม แต่หากเทียบกับจ�ำนวนผูใ้ ห้บริการ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้เติบโตขึน้ ต่อไป
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4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้บริการของลูกค้า

ในปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป ตาม
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจติ อล ทีช่ ว่ ยตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกด้าน อุปกรณ์สอื่ สารทีท่ นั สมัยขึน้
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้งา่ ยและราคาถูก รวมถึงสังคมออนไลน์
(Social Media) มีบทบาทส�ำคัญต่อพฤติกรรมเป็นอย่างมาก
ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกในการเสพสือ่ หรือการบริโภคคอนเทนต์ที่
หลากหลายมากขึน้ และอาจจะเปลีย่ นพฤติกรรมจากสือ่ หนึง่
ไปยังอีกสือ่ หนึง่ ทีส่ ะดวกรวดเร็วกว่า  เช่น ไม่รอรับชมรายการ
โทรทัศน์ แต่คน้ หารายการย้อนหลังเพือ่ รับชมทางอินเทอร์เน็ต
ทางกลุ่มบริษัท โมโน ด�ำเนินการวางแผนการปรับตัว
ทางธุรกิจ และปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการคอนเทนต์ให้
สอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ามาโดยตลอด
และมีการเชือ่ มแพลตฟอร์มแบบองค์รวมและต่อเนือ่ งกันรองรับ
พฤติกรรมทีห่ ลากหลายของผูช้ มให้ครอบคลุม ธุรกิจสือ่ ทีวี ธุรกิจ
สือ่ อินเทอร์เน็ต และสือ่ สิง่ พิมพ์ รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
ต่างๆ ไม่วา่ ผูช้ มจะอยูท่ ไ่ี หน เวลาใด หรือมีอปุ กรณ์ใดๆ ก็สามารถ
รับชมคอนเทนต์ของกลุม่ บริษทั โมโน ได้ตลอดเวลา
5. ความเสี่ยงจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

ปัญหาด้านลิขสิทธิเ์ ป็นหนึง่ ในประเด็นทีร่ งั้ การเติบโตของ
ธุรกิจสือ่ และคอนเทนต์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจ
เพลงและภาพยนตร์ เมือ่ เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ มีการปราบปราม และการลงโทษไม่
จริงจังเท่าทีค่ วร ท�ำให้ธรุ กิจได้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิด
น�ำผลงานไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต ส่งผลต่อรายได้ทคี่ วร
ได้รบั หรือเกิดการเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ ทาง
บริษทั ได้แก้ไขโดยการปรับรูปแบบการบริการผ่านระบบดิจติ อล
ในทุกช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการ
มีการตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมาดูแลการละเมิดลิขสิทธิ์อย่าง
จริงจัง อีกทัง้ ยังให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
6. ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ความสามารถ
เฉพาะของบุคลากร

การสร้างสรรค์ผลงานและผลักดันธุรกิจให้เติบโต หากบริษทั
ต้องสูญเสียบุคลากรทีม่ คี า่ เหล่านีไ้ ป อาจต้องใช้เวลามากในการ
สร้างบุคลากรทดแทน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผล
การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านนี้ จึงเน้นการให้ความส�ำคัญ
กับบุคลากร โดยส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และ
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มากที่สุด
รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ท�ำงาน การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรอย่าง
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั บริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพือ่ สร้างแรงจูงใจทีจ่ ะร่วมงานกับบริษทั ในระยะยาว ในส่วน
ของศิลปินในสังกัดจะได้รบั การวางแผนการบริหารคอนเทนท์ใน
รูปแบบทีค่ รบวงจร ทัง้ ด้านการน�ำเสนอผลงาน การป้อนงาน
และกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ตอ่ ศิลปินอย่างต่อเนือ่ ง  ให้รสู้ กึ ถึง
ความมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน สร้างความมัน่ คง และพร้อมที่
จะเติบโตไปกับกลุม่ บริษทั
7. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี
อ�ำนาจก�ำหนดนโยบายการบริหาร

นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ถือหุน้ ร้อยละ 72.24   ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึง่ เป็นสัดส่วนทีม่ ากกว่า
ร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษทั ได้ ยกเว้นเรือ่ งที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้    ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั โครงสร้างการบริหาร
จัดการโดยมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ก�ำหนดขอบเขต
การด�ำเนินงาน การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่าง
ชัดเจน มีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ตรวจสอบ ถ่วงดุล
การตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึง จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยว่าจ้างบริษัทผู้ช�ำนาญการจากภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ และ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุม
ภายใน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ถึงความโปร่งใสและ
ถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษทั

บริษทั ตระหนักดีวา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั ส่วนใหญ่
มาจากแรงสนับสนุนและความทุม่ เทในการท�ำงานของบุคลากร
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมทัง้
ศิลปินและทีมงานสนับสนุน (People-based) ซึง่ บริษทั ถือว่า
บุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  เป็นก�ำลังส�ำคัญใน
รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโมโน ยังคง
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาธุรกิจ
ทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยตระหนักดีวา่ บริษทั เป็นส่วนหนึง่
ของสังคม กลุ่มบริษัทโมโนได้วางแนวทางหลักในการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรม CSR ทีม่ งุ่ เน้นการ “ร่วมกันให้ ช่วยกันท�ำ” สร้างประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนทัง้ ด้านสังคม (ชุมชนและเยาวชน) และด้านสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ
โดยความร่วมมือร่วมใจ จากพนักงานภายในองค์กร จิตอาสาและพันธมิตร
ทุกภาคส่วน

กลุ่มบริษัท โมโน ได้น�ำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็นหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้างแผนงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม โดยผลักดันให้แต่ละธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เข้ามามีบทบาท ในการน�ำศักยภาพ
ของบุคลากร ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจ มาสร้างสรรค์แนวทางสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อสร้าง
คุณค่าให้บริษัทเจริญเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการที่แต่ละธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วม

ธุรกิจสื่อทีวี

การเดินสายประชาสัมพันธ์ช่อง MONO29 โดย
เหล่า Superhero พร้อมกิจกรรมบริจาคสิง่ ของ และ
มอบความสุขให้แก่ชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันลอยกระทง
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

การสร้างห้องสมุดและผลิตหนังสือทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน
ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
การเปิดโครงการคลิกดีทำ� ดี เป็นพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ และรับสมัครจิตอาสาผ่าน
เว็บไซต์ Mthai.com/clickdeetumdee/
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ธุรกิจภาพยนตร์

การจัดกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีป่ ระเทศ
เนปาล และกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ าร

สโมสรกีฬา

การจัดโครงการ Mono Basketball Dream น�ำ
นักกีฬาระดับมืออาชีพของสโมสรโมโน แวมไพร์
ไปให้ความรูแ้ ละเทคนิคแก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบาย
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
หลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้น�ำในธุรกิจด้านสื่อ
และการให้บริการข้อมูลด้านความบันเทิงอย่างครบวงจร
กลุ่มบริษัท โมโน ยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรม ความเป็นธรรม หลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามหลัก
บรรษัทภิบาลทัง้ ต่อหน่วยงานภายนอก ภายในบริษทั และ
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนก�ำหนดข้อพึงปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณุ ธรรม สร้างการเติบโต และผลตอบแทน
ทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง
2

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition) ซึง่ ถือเป็นโครงการระดับชาติทไี่ ด้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ บริษทั ควบคุมขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
มีการควบคุมภายในอย่างรัดกุม เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ทัง้ การรับพนักงานใหม่ทมี่ ขี นั้ ตอนการสรรหาคัดเลือกที่
โปร่งใส การจัดซือ้ การเบิกค่าใช้จา่ ยและการใช้งบประมาณที่
ต้องผ่านการอนุมตั ติ ามอ�ำนาจอนุมตั ิ มีหลักฐานตรวจสอบได้
ฯลฯ
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการปลูกฝังจิตส�ำนึก การป้องกัน
และการต่อต้านการทุจริต โดยวางนโยบาย และระเบียบ
การปฏิบตั ิ การก�ำหนดบทลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่
ปรากฏในกฎข้อบังคับบริษทั และข้อปฏิบตั ขิ องพนักงาน
ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ได้ออกนโยบายเรือ่ งการรับของขวัญ
ของก�ำนัล โดยห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคน รับผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็นเงิน สิง่ ของ ยกเว้น
เทศกาลหรือประเพณีทยี่ อมรับทัว่ ไป โดยของขวัญหรือ
สิง่ ของทีร่ บั ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท และแจ้งให้แก่
คูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องรับทราบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั
มีชอ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึง
การแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

หรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานเอง
และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ผ่านช่องทาง CG Hotline ของบริษทั
ซึง่ ในปี 2558 ไม่พบรายงาน หรือการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
3

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึง่
ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบตั งิ านโดยค�ำนึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทีม่ ตี อ่
ตนเอง บุคคลอืน่ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนัน้ ยัง
เสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการไม่เลือก
ปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระท�ำ
การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทัง้ วางแนวทาง
การติดตามก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน มิให้เข้าข่ายการกระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว
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4

การปฏิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ได้วางนโยบายดูแลพนักงานตัง้ แต่การบริหาร
ค่าจ้าง การดูแลด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการท�ำงาน
สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมิน
ผลงาน โอกาสความก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมองค์กร และ
งานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอืน่ ๆ อย่าง
เป็นธรรม และอยูภ่ ายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านบุคลากร ดังนัน้
การดูแลพนักงานเกีย่ วกับเรือ่ งค่าตอบแทนและสวัสดิการจึง
บริหารด้วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้ขอ้ ก�ำหนด
ของกฎกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจ�ำ
บริษทั พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานปีนั้นๆ ที่สะท้อนเป้าหมายธุรกิจในรอบปี และ
พิจารณาความส�ำเร็จของเป้าหมายระยะยาวทีม่ กี ารวัดผลงาน
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดหาสวัสดิการทีเ่ พิม่
ความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไว้ให้
พนักงาน เช่น สวัสดิการประกันชีวติ สุขภาพและอุบตั เิ หตุ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิการด้านเงินกู้ สวัสดิการนวด
คลายเส้น สปอร์ตคลับ งานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสต่างๆ
เช่น งานปีใหม่ งานท�ำบุญวันคล้ายวันเกิดประจ�ำเดือน
เป็นต้น เพือ่ เป็นแรงจูงใจ และขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงาน
ในการปฏิบตั งิ าน
นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
เพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนือ่ ง โดยให้ความส�ำคัญ
ควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องพนักงานภายในองค์กร
จึงก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
• มุง่ มัน่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการท�ำงานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
• งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพนักงาน
ทุกคน และบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคนในองค์กรในการด�ำเนินงานตามระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
• บริษทั จะสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส�ำนึกด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน

ทั้งนี้

จากการปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ทีผ่ า่ นมา ยัง
ไม่ปรากฏว่ามีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ
อัตราการเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญด้านบุคลากรเสมอว่า
เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเป็นรากฐานของความส�ำเร็จ
ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับให้เป็น “องค์กร
แห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทัง้ ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรม
ขององค์กรควบคูก่ นั ไป โดยบริษทั ได้จดั รูปแบบการเรียนรู้
และการพัฒนาทีเ่ หมาะสม ดังนี้
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�ำงานจริง
(Experience)

จัดให้พนักงานได้เรียนรูง้ านจากการลงมือปฏิบตั งิ าน
นัน้ จริง (On the job training) เพือ่ ให้เกิดการสอนงานและ
ถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถในงานทีร่ บั ผิดชอบ และสนับสนุน
ให้พนักงานกล้าคิดและท�ำในสิง่ ใหม่ๆ ได้แก้ไขปัญหา อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

การพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ในสายงาน (Knowledge Stream)

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับต�ำแหน่งทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ เชีย่ วชาญในสายงาน มีโอกาสได้ถา่ ยทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรูโ้ ดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Tutor (แบบห้องเรียน)
Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแต่ละ
รูปแบบสามารถถ่ายทอดได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผูถ้ า่ ยทอดเอง
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การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Evaluation)

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงานเป็นผูแ้ นะน�ำ(Coaching) และให้คำ� ปรึกษา (Consulting)
เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ติชมและให้คำ� แนะน�ำในการท�ำงานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลา
ของการท�ำงานทัว่ ไปและในช่วงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม
(Education)

จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและระดับต�ำแหน่ง
ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน รับการฝึกอบรมในระดับ
หลักสูตรทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมต่อการท�ำงานหรือในหลักสูตร
ที่ตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับโอกาสทาง
สายงานในอนาคต

ทั้งนี้

ในปี 2558 บริษทั ได้จดั สรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 19.97 ล้านบาท
และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 80 ของจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด

นอกจากนี  ้ ทางบริษทั ได้คำ� นึงถึงสิทธิของพนักงาน
ในอันทีจ่ ะแจ้งข้อมูลปัญหาต่างๆ  ข้อร้องเรียน หรือ การแจ้ง
การกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถแจ้งเรื่อง
ผ่ า นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามล�ำดับชั้น หรือผ่านฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถแจ้งด้วยวาจา หรือท�ำหนังสือ
แจ้งรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อ โดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและคณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการหาข้อเท็จจริง
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  หรือลงโทษผู้กระท�ำความผิด  
การตรวจสอบหรือการสอบสวนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผูใ้ ห้
ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะให้ความคุม้ ครองดูแล
ผูแ้ จ้งข้อมูล ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูแ้ จ้งเบาะแสทีก่ ระท�ำโดยสุจริต
บนพื้นฐานความเป็นธรรม ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน้าที่
การงานของผู้นั้น
5

ซึง่ น�ำเสนอบุคคล หรือกลุม่ บุคคลทีท่ ำ� ประโยชน์ตอ่ สังคม
เป็นอีกช่องทางให้สงั คมได้รบั รูแ้ ละเชิดชูบคุ คลทีท่ ำ� ความดี
และบริษทั พร้อมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทัง้ เว็บไซต์และโซเชียล มีเดีย เพือ่ ปรับปรุง
บริการให้เหมาะสม
ส�ำหรับธุรกิจด้านโมบายอินเทอร์เน็ต บริษัทมี
หน่วยงานที่ดูแลลูกค้าและผู้บริโภคโดยเฉพาะ อาทิ
หน่วยงาน Call Center ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลการบริการ
และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าทีใ่ ช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และมีช่องทางการติดต่อกับเว็บมาสเตอร์
ในทุกเว็บไซต์ เพื่อรับเรื่องแจ้งปัญหา และแนะน�ำ
การใช้งานต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนือ่ งด้วยบริษทั ด�ำเนินธุรกิจสือ่ ทีวี ถือเป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึง
กลุม่ ผูช้ มได้ในวงกว้าง บริษทั จึงได้จดั หาและคัดเลือกรายการ
ข้อมูลสาระ ความบันเทิงทีม่ คี ณุ ภาพ ทีส่ ร้างความสุขให้กบั
ผูช้ ม ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคใน
การท�ำธุรกิจ มีการน�ำเสนอข่าวสาร บทวิเคราะห์ ทีเ่ ป็นกลาง
และเชือ่ ถือได้ การน�ำเสนอภาพยนตร์ ซีรสี ์ และรายการ
ต่างๆ ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และผลิตรายการที่
สร้างสรรค์สงั คม อาทิ รายการ Five Minutes Big Hero
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การดูเเลรักษาสิง่ เเวดล้อม
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นหนึง่ ในเป้าหมายหลัก
ของบริษทั โดยเน้นใน 2 มิติ คือ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และการปลูกฝังจิตส�ำนึกรักสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2558
บริษทั ได้จดั โครงการ “คลิกดี ท�ำดี” เพือ่ สิง่ แวดล้อมดังนี้
• กิจกรรมเพาะกล้า และปลูกป่า ร่วมกับมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร เพื่อฟื้นฟูป่า ณ อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
• กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยสัตว์นำ�้ ร่วมกับ
น้องๆ ผู้บกพร่องทางสายตา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

6

7

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษทั ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม จึงได้
ร่วมพัฒนาชุมชนทัง้ บริเวณใกล้เคียง และในถิน่ ทุรกันดาร
โดยการด�ำเนินโครงการต่างๆ เพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวติ
ของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ส�ำหรับปีนี้ บริษทั ยังคง
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน ดังนี้
• โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุป๊ 6 ให้แก่โรงเรียน
บ้านช่องกะพัด อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โดยร่วมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพือ่ เด็ก
และคนชรา ซึง่ ได้ดำ� เนินการสนับสนุนอาคารเรียน
อย่างต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 6
• โครงการสร้างห้องสมุดมีชวี ติ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ อ�ำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร

• โครงการสร้างรัว้ และปรับภูมทิ ศั น์ ให้แก่ศนู ย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านหม่องสะเทอ อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
• โครงการมอบจอ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ให้แก่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
• กิจกรรม MONO29 Give Hug Share Love โดยให้
เหล่าตัวละคร Superhero เดินสายแจกกอด และมอบ
หมอนรูปหัวใจเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกส�ำหรับผูบ้ ริจาคเงินเพือ่
ร่วมสมทบทุนให้แก่มลู นิธสิ ร้างรอยยิม้
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั โมโน ยังสนับสนุนกีฬาระดับ
ประเทศ โดยการจัดตัง้ และสนับสนุนสโมสรกีฬาบาสเกตบอล
คือ สโมสรโมโน แวมไพร์ และสโมสรโมโน ทิวไผ่งาม ภายใต้
การด�ำเนินงานของบริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จ�ำกัด โดยเชือ่ มโยงระหว่างกีฬากับธุรกิจสือ่ ทีวี และขยายไปสู่
การด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise) ด้วยความมุง่
หมายเพือ่ พัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลให้เติบโตเทียบเคียง
กีฬาอืน่ ๆ โดยด�ำเนินการใน 2 ทิศทาง คือการสนับสนุนนักกีฬา
และการประชาสัมพันธ์กฬี าให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของ
นักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
เยาวชน อาทิ

• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ : เทศบาล
•
•
•
•

บริษทั สนับสนุนนักกีฬาระดับอาชีพ รวมถึงการคัดเลือก
นักกีฬาระดับเยาวชน ด้วยการสร้างนักกีฬารุน่ ใหม่มาประดับ
วงการในสังกัด โมโน แวมไพร์ อะคาเดมี่ และเป็นผูส้ นับสนุน
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ทัง้ TBL 2015
และ ABL 2015/2016 ผ่านสถานีโทรทัศน์ MONO29
MONO PLUS และเว็บไซต์ MThai เพื่อขยายฐานผู้ชม
ให้มโี อกาสรับชมกีฬาบาสเกตบอลได้สะดวกยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ “ปั้น
บาสเกตบอล คืนสิง่ ดีๆ ให้คนไทย” โดยส่งนักกีฬาระดับอาชีพ
เข้าไปฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ
ภายใต้โครงการ “MONO Basketball Dream” เพือ่ สร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนทีส่ นใจในกีฬาบาสเกตบอล รวมถึง
การสร้างสนามบาสเกตบอลเพือ่ เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป
บริษัทยังให้การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือผ่าน
โครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา
รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม

•
•
•

ต�ำบลบางพลับ และศูนย์ปฏิบัติการครูฝึกเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี
โครงการ อาสาเติมสุข โรงเรียนบ้านผักขวง จังหวัด
อุตรดิตถ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมหุน่ ยนต์ (iRAP ROBOT) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
โครงการค่ายสวมกาวน์กา้ วสูโ่ ดม ครัง้ ที่ 2 โดยคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IP & IT Court
Young Ambassador Award) ประจ�ำปี 2558
โดยศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ
การสนับสนุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการสังคมฮอมใจ๋ ครัง้ ที่ 2 โดยนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ โดยคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และ
องค์กรต่างๆ อาทิ

• มูลนิธพิ ระดาบส
• มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
•
•
•
•

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการล้อเลือ่ นเพือ่ คนพิการ โดยมูลนิธคิ นพิการ
ไทย
โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ โดยมูลนิธสิ ากลเพือ่ คนพิการ
โครงการ CSR Thailand โดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
โครงการคืนสันติสุขสู่แดนใต้ โดยศูนย์ผลิตสื่อเพื่อ
ชาวไทยมุสลิม บริษทั แคนดิด มีเดีย จ�ำกัด ร่วมกับ
กองบัญชาการทหารบก

รายงานประจ�ำปี 2558
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• โครงการจัดท�ำปฏิทนิ อิสลามประจ�ำปี ฮ.ศ. 1437 - 1438
•
•
•
•
•
•
•

8

(พ.ศ. 2559) โดยศูนย์ผลิตสือ่ เพือ่ ชาวไทยมุสลิม บริษทั
แคนดิด มีเดีย จ�ำกัด
โครงการออกร้านงานกาชาด โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
โครงการช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาล
โดยสภากาชาดไทย
โครงการร�ำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการมอบอุปกรณ์กฬี าให้แก่เทศบาลต�ำบลแม่ยวม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
คอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อ
การกุศล โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
โครงการกอล์ฟการกุศล โดยสมาคมนักเรียนเก่า
เยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธวิ ฒ
ั นธรรม
ไทย - เยอรมัน
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จาก
การด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในช่วง 2 – 3 ปีมานี้ สังคมไทยเริม่ ตืน่ ตัวในทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึง่ ส่งผล
ให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่
มีอำ� นาจต่อรองทางการค้าและเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
มากขึน้ และเกิดการเคลือ่ นย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรี
ท�ำให้ประชาชนต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองทัง้ ด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้เข้าไปท�ำธุรกิจในประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศ และตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงใช้
สือ่ ทีม่ ี ช่วยสนับสนุนและพัฒนาความรูใ้ ห้กบั เยาวชนของ
ประเทศ โดยทางกลุม่ ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ ได้จดั พิมพ์หนังสือ
“ภาษาน่ารูส้ ู่ AEC” มอบให้แก่เยาวชนและโรงเรียนต่างๆ
ทั่วประเทศ และสามารถอ่านได้ฟรีผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน่ Mbookstore
อีกทั้ง การที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจสื่อดิจิตอล จึงให้
ความส�ำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโยลีในวงกว้าง บริษทั ได้รว่ มมือกับหน่วยงานภาครัฐ
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กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีพันธมิตรที่ดี คือ
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จาํ กัด (มหาชน) และ
บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำ
หนังสือ “ฉ 18- อ่านก่อนจะเกรียน เซียนเน็ตอย่างมีคณุ ค่า”
ฉบับที่ 2 และ 3 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องในการใช้อนิ เทอร์เน็ต ซึง่ สามารถอ่านฟรีผา่ น
เว็บไซต์ MThai
ส�ำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร กลุม่ บริษทั
ได้ใช้ความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี เพือ่ เป็นประโยชน์
ต่อการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
ทัง้ ระบบการแจ้งข่าวสาร ระบบการจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ พร้อม
ทัง้ น�ำเสนอการให้บริการแก่ลกู ค้าโดยค�ำนึงถึงคุณภาพของ
บริการเป็นส�ำคัญ ซึง่ ไม่มธี รุ กิจใดในกลุม่ บริษทั ทีท่ ำ� ให้เกิด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ท่านทีส่ นใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถ
ติดตามเพิม่ เติมได้ที่ www.mono.co.th/CSR.aspx

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน : 492,799,997.50 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 310,093,553.70 บาท

หุ้นสามัญจดทะเบียน
หุ้นสามัญช�ำระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

: 4,927,999,975 หุ้น
: 3,100,935,537 หุ้น
: 0.10 บาทต่อหุ้น

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุ้นคงเหลือจากการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญครั้งก่อน ซึ่งมีมูลค่า 2.50 บาท (เป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 25 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท) และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) จ�ำนวน 30,800,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ�ำกัด โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 308,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท ท�ำให้
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 492,799,997.50 บาท   
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทนุ ทีช่ ำ� ระแล้ว 310,093,553.70 บาท
เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา ซึง่ อยูท่ ี่ 307,999,997.50 บาท เพิม่ ขึน้ 2,093,556.20 บาท
เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) ในเดือน
ธันวาคม ปี 2557  121,183 หน่วย และการใช้สิทธิแปลงสภาพในปี 2558
เพิ่มอีก 20,814,379 หน่วย รวมเป็น 20,935,562 หน่วย โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 20,935,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด  10  รายแรกของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  มีดังนี  ้
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของ
จ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด

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�ำกัด

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

664,390,838

21.57

3,080,121,158

100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ได้ มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ออกและจั ด สรรใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน
14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ในปี 2557 - 2558
มีจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 20,935,562 หน่วย
และมี จ� ำ นวนใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ค งเหลื อ
ณ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 1,479,067,065 หน่วย
รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ระบุชอื่ ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

1,500,002,627 หน่วย

จ�ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 พฤศจิกายน 2557

วันครบก�ำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

17 ตุลาคม 2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ

2.50 บาท ต่อหุ้นบาท/หุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด�ำรงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�ำปีของบริษัท  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนั้นได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับบริษัทย่อย   มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษทั ย่อยและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ แต่ละบริษัทย่อยนั้น
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2558  
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมี
รายชื่ อ กรรมการและรายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด

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

โดยมี นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และมีนางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เป็นเลขานุการบริษทั
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก นายโสรั ช ย์ อั ศ วะประภา
นายนวมินทร์ ประสพเนตร  นายซัง โด ลี  กรรมการสองในสีค่ น
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ตามที่
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�ำ  โดยมี
การพิจารณาทบทวนทุกปี
3. ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานและผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ า ยจั ด การ หรื อ บุ ค คลใดๆ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั แผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณของบริษัท     
5. ด�ำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�ำระบบงานบัญชี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้
มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้น
สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบน� ำ เสนอ
ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่น
ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ มี การ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ในกรณีที่ต�ำแหน่ง

10.

11.
12.

13.
14.

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน�ำเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ซึ่งมีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) หรื อ คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และ
เลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
ของผู ้ บ ริ ห ารดั ง กล่ า วตามที่ ค ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมี
ความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
หลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้      
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท   สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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รายงานประจ�ำปี 2558
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นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอ้ ำ� นวยการ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผูอ้ ำ� นวยการ

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ

นางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์
ผูอ้ ำ� นวยการ

ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

นายนวมินทร์ ประสพเนตร
(รักษาการ)

นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

ส�ำนักตรวจสอบภายใน *

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: * บริษทั ว่าจ้างบริษทั เอส.ซี. การบัญชีและทีป่ รึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย

กลุ่มปฏิบัติการ

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�ำนักประธานกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

ผู้อำ� นวยการอาวุโส ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อำ� นวยการกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

7. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

9. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าที่
หลักในการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการ
มีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ด�ำเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติ
อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ำรงอยู่
แต่ละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และ
น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2558 มี ม ติ
อนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน
5,000,000 บาท และก�ำหนดค่าบ�ำเหน็จกรรมการในวงเงิน
ไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2557) ส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    70,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    50,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    30,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    20,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    20,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    10,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ    10,000   บาท
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ    10,000   บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี

เบี้ยประชุม1)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

บ�ำเหน็จ
กรรมการ

รวม

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ

840,000
600,000

-

20,000

-

840,000
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
240,000
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ

120,000

20,000

40,000

420,000

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

3,240,000

480,000

60,000

120,000

3,900,000

รวม

หมายเหตุ    1)
   2)

ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม
ทางบริษัทไม่ได้มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไม่มีการก�ำหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้ ริหารจ�ำนวน10 ราย ส�ำหรับ
งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 23.69 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และ
ประกันสังคม   
2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี 		
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เมื่ อ วั น ที่
20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสม
ของพนักงานในอัตราขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือ
สามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตรา
เงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบ
จากบริษัทโดยอ้างอิงอายุงานของสมาชิกเป็นเกณฑ์ และ
บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร
จ�ำนวน 10 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที  
่ 31 ธันวาคม 2558  
เท่ากับ 1.24 ล้านบาท  

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

187
8

หน่วยงานสนับสนุน

ส�ำนักประธานกรรมการ

8

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

กลุ่มปฏิบัติการ

13

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร

23

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

21

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

50

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

18

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

5

บริษัทในเครือ

657

จ�ำนวนพนักงานรวม (คน)

1,005

ทั้งนี้      

บุคลากร

จ�ำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม
ผู้บริหาร)  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 1,005 คน  
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 435.23 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรู ป เงิ น เดื อ น โบนั ส ค่ า ล่ ว งเวลา เงิ น ประกั น สั ง คม
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ  
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348

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ทั้ ง นี้ นโยบายด้ า นการบริ ห ารค่ า ตอบแทนและ
สวั ส ดิ การ นโยบายด้ า นความปลอดภั ย และชี ว อนามั ย
และนโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน
หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หวั ข้อย่อย การปฎิบตั ิ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ตะหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ควบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการ
ทีด่ ี เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั โดยมุง่ เน้นความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริษทั ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มแี นวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เป็น
แนวทางในการด�ำเนินการต่างๆตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และในปี 2558 คณะกรรมบริษทั ได้มกี ารพิจารณาปรับปรุงและ
อนุมตั นิ โยบายต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN
CG Scorecard เพือ่ พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการให้เทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต เพือ่ เป็นหลักใน
การด�ำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีการเผยแพร่และ
สือ่ สารให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็น
แนวปฏิบตั ิ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ท
และเว็บไซต์ของบริษทั และมีการติดตามการปฏิบตั ผิ า่ นหน่วย
งานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ นโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�ำคัญ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุน สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ  
และได้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน  ได้แก่ การได้รบั ส่วน
แบ่งในก�ำไร/เงินปันผลของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน  การซือ้ ขาย
หรือโอนหุน้ การรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั การได้รบั ข้อมูลบริษทั
อย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สทิ ธิลงคะแนนใน
เรือ่ งทีส่ ำ� คัญๆ ของบริษทั เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
วาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั แต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และ
รายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกที่
จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชีแ้ จงรายละเอียด
ของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุมด้วย
เพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่
ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั
ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม
2. บริษทั มีนโยบายส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ขอ้ มูลวัน เวลา และ
สถานทีจ่ ดั งาน พร้อมระบุแผนทีช่ ดั เจน ซึง่ สถานทีจ่ ดั งาน
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่
เข้าถึง บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียน
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่าง
เพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�ำหรับกรณี
มอบฉันทะ และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล
เพือ่ ให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
3. ก่อนการเริม่ การประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้ จง
วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคับของบริษทั โดยบริษทั จะจัดแยกการลงคะแนน
เสียงส�ำหรับแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน และจัดให้มบี คุ คลที่
เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผูถ้ อื หุน้ เป็นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุม เพือ่ รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
4. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยใน
ระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและ
สรุปมติทปี่ ระชุมของแต่ละวาระ และกรรมการทุกคนและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
รายงานประจ�ำปี 2558

89

5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การ
ประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับวาระที่
ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง การท�ำรายการได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และจัดท�ำบัตรลงคะแนน
แยกตามเรือ่ งเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่
เห็นสมควร ซึง่ จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้อง
ประชุม เพือ่ น�ำผลคะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียง
ทีไ่ ด้ลงไว้ลว่ งหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนทีจ่ ะประกาศ
แจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในทีส่ ดุ
7. แจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ภายในวันท�ำการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชือ่
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงวิธกี ารลง
คะแนนและการนับคะแนน บันทึกค�ำถามค�ำตอบระหว่าง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัด
ส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิน้ 14 วัน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าดู
รายงานดังกล่าวได้ดว้ ย
8. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ อย่างสม�ำ่ เสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยค�ำนึงถึง
ความเท่าเทียมกันในการรับรูข้ า่ วสาร และไม่กระท�ำการใดๆ
ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั
หรือปิดกัน้ การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูถ้ อื หุน้ ด้วยกัน
9. จัดให้มชี อ่ งทางทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดต่อข้อมูล
ได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail”)
ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของ
กรรมการ การก�ำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้
โดยตรงจากเลขานุการบริษทั
10. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
(ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจว่ามีโครงสร้าง
การด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
11. ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผล
ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ได้ลว่ งหน้า
ก่อนการประชุม ซึง่ ได้ประกาศแจ้งให้ทราบทัว่ กันผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ลว่ งหน้าก่อนการประชุม โดย
หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์
ของบริษทั ด้วย
2. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับ
เลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัตกิ รรมการบริษทั
และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบใบ
สมัคร และเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษาและ
การท�ำงานเสนอต่อบริษทั โดยบริษทั ได้ประกาศแจ้งล่วง
หน้าถึงการรับเสนอชือ่ รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ บริษทั จะได้ดำ� เนินการตาม
กระบวนการสรรหาของบริษทั ผ่านคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ทัง้ นี้ การลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการในทีป่ ระชุม บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษทั จะไม่เพิม่ วาระการ
ประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่
ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. เสนอรายชือ่ ของกรรมการอิสระทัง้ หมด ในหนังสือมอบ
ฉันทะรูปแบบทีส่ ามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้
แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดการลง
คะแนนเสียงได้เอง รวมทัง้ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่

5. ก�ำหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ต่อเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรม
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ประโยชน์ของ
บริษทั และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. ก�ำหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ความเป็นธรรมต่อ
ผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และ Nominee ใช้
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของ
บริษทั และการเปลีย่ นแปลงราคาหุน้ บริษทั และยังไม่ได้
เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ก่อนทีบ่ ริษทั จะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์
7. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
อยู่ เมือ่ เข้ารับต�ำแหน่งภายใน 30 วันท�ำการ นอกจากนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องแจ้งเกีย่ วกับการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการ
มอบหมาย เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ เมือ่ มี
การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ทัง้ นี้ ตามที่
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
8. เปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ข้าข่ายต้องขออนุมตั จิ าก
ผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการท�ำ
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
ก่อนการท�ำรายการ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยด�ำเนิน
ธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษทั มีการก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
อย่างเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ต่อกลุม่ ทัง้ ภายนอก
และภายในบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน
เจ้าหนี้ คูค่ า้ และคูแ่ ข่ง องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ  
รวมถึงชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน ต่อผูถ้ อื หุน้
อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นต้น
ลูกค้า
บริษทั เน้นให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และ
มุง่ พัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพือ่ น�ำเสนอต่อลูกค้า
ควบคูก่ บั การรักษาจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า และใส่ใจต่อ
การแก้ไขปัญหาในทุกเรือ่ งทีล่ กู ค้าร้องเรียนหรือให้ขอ้ แนะน�ำ
พนักงาน
บริษทั เน้นการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม มีการ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรูค้ วาม
สามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน
มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการท�ำงาน
ให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน มีการ
ปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคูม่ อื พนักงาน ซึง่ ระบุขอ้ ก�ำหนด
เกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�ำงาน รวมถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณ ทีพ่ นักงานพึงปฏิบตั ิ และจัดให้มสี วัสดิการต่างๆที่
พนักงานพึงได้รบั มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกัน
สุขภาพ และประกันชีวติ แบบกลุม่ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็นต้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริม
ให้พนักงานได้รบั การอบรม สัมมนา ทัง้ จากภายในและภายนอก
บริษทั เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การพัฒนาความเชีย่ วชาญ และความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�ำหนดและกฎระเบียบของ
หน่วยงานต่างๆ ทีบ่ ริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม เช่น การสัมมนาหรือ
อบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชี
ของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรูเ้ กีย่ วกับระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ เป็นต้น
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เจ้าหนี้
บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกูย้ มื ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การใช้ การช�ำระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ตามก�ำหนด มีความรับผิด
ชอบในหลักประกันต่างๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ หาก
กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขแห่งสัญญาทีต่ กลงกันไว้หรือ
กรณีเกิดการผิดนัดช�ำระหนี้ บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า
เพือ่ ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
คู่ค้า
บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและ
เหมาะสม ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางธุรกิจต่อคูส่ ญั ญาทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั คูค่ า้ และ
มีการก�ำหนดขัน้ ตอนการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างชัดเจนไว้ในนโยบาย
จัดซือ้ จัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือ
คุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่
เป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบ
กติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการแข่งขัน ไม่แสวงหา
ข้อมูลความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือโจมตีคแู่ ข่งโดย
ใช้ขอ้ มูลทีบ่ ดิ เบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้า
กับคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูบ้ ริโภค หรือความร่วมมือ
ในอันทีจ่ ะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และประเทศให้ยงั่ ยืน
องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีก่ ำ� หนดโดยองค์กรทีก่ ำ� กับดูแล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
รวมทัง้ ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอืน่ ๆ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในพันธกิจ ในอันทีจ่ ะส่งเสริมการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืนให้กบั บริษทั มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกแก่
พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง สร้างสังคมทีด่ ี อนุรกั ษ์รกั ษาสิง่ แวดล้อม และตระหนัก
ถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ซึง่ ถือ
ปฏิบตั จิ นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษทั ให้ความช่วยเหลือ
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บริจาคทรัพย์สนิ ให้แก่มลู นิธแิ ละองค์กรต่างๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
และอุปกรณ์สำ� นักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธหิ รือหน่วยงานอืน่
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ
ท�ำความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ
และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีก�ำหนดขึ้นนี้
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็น
เรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง และทางบริษทั
มีมาตรการการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ส�ำหรับ
ด�ำเนินการกับพนักงานทีล่ ะเมิดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษทั จัดช่องทางการรับเรือ่ งเกีย่ วกับบรรษัทภิบาลของ
บริษทั (CG Hotline) ไว้สำ� หรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรม
ทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร
(Whistle Blowing) ทัง้ จากพนักงานเอง และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่   
เพือ่ ให้เป็นไปตามการปฏิบตั ติ ามการดูแลกิจการทีด่ ี โดยช่อง
ทางการรับเรือ่ งเกีย่ วกับบรรษัทภิบาลของบริษทั “CG Hotline”
มี 5 ช่องทางได้แก่
1. โทรศัพท์
2. โทรสาร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยืน่ เรือ่ งโดยตรงทีเ่ ลขานุการบริษทั หรือทางไปรษณีย์
ตามทีอ่ ยูข่ องบริษทั
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึง
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั

และเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และ
ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการรับเรือ่ งและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึง่ เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวจะรับรูเ้ พียงเฉพาะในกลุม่ บุคคลที่
ได้รบั มอบหมายและเกีย่ วข้องด้วยเท่านัน้   และส�ำหรับผูร้ อ้ งเรียน
ทีเ่ ป็นพนักงาน จะได้รบั ความคุม้ ครอง มิให้ได้รบั ผลกระทบต่อ
สถานภาพการท�ำงาน  
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่
ไม่มคี วามเกีย่ วข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานและ
บริหารงานของบริษทั อันจะท�ำให้สญู เสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์ เลขานุการบริษทั จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�ำถามเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษทั หรือเรือ่ งทีเ่ ป็นการ
รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย แล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอ้ พิจารณาดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลทีอ่ าจจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
สืบค้น เกีย่ วกับการฉ้อโกงหรือปฏิบตั ไิ ม่ชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษทั อันจะท�ำให้บริษทั เสียหายหรือ
สูญเสียประโยชน์ทพี่ งึ จะได้รบั
(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และ
ข้อก�ำหนดต่างๆทีบ่ ริษทั จะต้องปฏิบตั ติ าม
(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�ำเนินงานและ
นโยบายบัญชีและการเงินของบริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว
(ง) ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับรายการเกีย่ วกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยง (Connected Transaction) กับบริษทั
ทีเ่ ข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
หรือตลาดหลักทรัพย์
(จ) ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับงบการเงินและข้อมูลทางการ
เงินของบริษทั
(ฉ) ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการ
เงินของบริษทั
(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และ
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่
(ซ) ข้อร้องเรียนอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดเพิม่ เติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่
ตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในด้าน
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกัน
ของการให้ขอ้ มูลแก่ทกุ กลุม่ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ก่อนการ
เผยแพร่ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี  
และรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส
2. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการย่อย จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละคนเข้า
ร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและ
การก�ำกับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
4. เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี
5. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้ให้
ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี
ทัง้ นี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ได้มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน  
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง  
โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ผ่านช่องทางดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2558
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--

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

--

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัท www.mono.co.th

--

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2502 0787,
0 2502 0797

--

E-mail : ir@mono.co.th

--

การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(Analyst  Meeting) ของบริษทั หลักทรัพย์ตา่ งๆ
อย่างสม�ำ่ เสมอ

--

จดหมายข่าวทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สือ่ มวลชน ทีน่ ำ� เสนอ
ฐานะทางการเงินของบริษทั หรืองานแถลงข่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1. ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จั ด กลุ ่ ม ได้
2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน
9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน
(ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 ราย
แรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้
มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของ

94

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ได้ก�ำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราจ�ำนวน 1 ใน 3
ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา
1 ใน 3 กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต� ำ แหน่ ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้
จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง  
กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้น
จากต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย
• ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด
ของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น
และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และต้องมีจำ� นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ในเครื อ หรื อ บริ ษั ท อื่ น ได้ แต่ ต ้ อ งเป็ น ไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก� ำ กั บ
ตลาดทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนอืน่ (ไม่รวมบริษทั และบริษทั ย่อย) ได้ไม่เกิน
1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อ
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ
บริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ

1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ จั ด ใ ห ้ มี
คณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกลั่ น กรองรายละเอี ย ด และได้ ก� ำ หนด
คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�ำหนด
นโยบายและตัดสินใจการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณา
กลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ
เพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้
ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และ
แนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริ ห ารของบริ ษั ท ไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น
เพื่ อ ให้ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจโดยแยกหน้ า ที่
การก� ำ กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารงานออกจาก
กัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็น
ผู ้ บ ริ ห าร โดยเป็ น ผู ้ น� ำ ของคณะกรรมการ
และมีหน้าที่ ในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและ

ผู ้ น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อ
ให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วย
คณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการ
เงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผย
อย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึง
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบ
หรื อ นโยบายของบริ ษั ท ตลอดจนกฎและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาสรรหาผู ้ ที่ เ ห็ น
สมควรด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และ
น�ำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ หรือน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการ
จะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่
พิจารณาความเสีย่ งในการด�ำเนินงานของบริษทั
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุม
ประเมินผลการด�ำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
5.3 บ ท บ า ท ห น ้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจ�ำ
รายงานประจ�ำปี 2558
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คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และ
การบริหารงานประจ�ำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธาน
กรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำ
และมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท
อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ได้
พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ
เป็นผู้น�ำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�ำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�ำวัน แต่ ให้การ
สนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะ
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยหรื อ คณะอนุ กรรมการ
เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้า
แต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน)
และก�ำหนดวาระประจ�ำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน
เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานหรือตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วน
ระเบียบวาระทีน่ อกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วม
กันพิจารณาตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ในกรณีที่
บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกเดือนเพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้
อย่างต่อเนื่อง
2. จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ ไ ด้ โดยให้ เ ลขานุ การบริ ษั ท เป็ น
ผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสาร
ประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสาร
ประกอบในวาระทีไ่ ม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์
อักษรให้น�ำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมี
การจดบั น ทึ ก การประชุ ม ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดครบ
ถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่ง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
5. กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ บ ริ ห ารสามารถจั ด ให้ มี
การประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้ง
ผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง
ผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศ
ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้
รับมอบหมายในเรื่องนั้น
7. ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ควรจั ด ให้ มี ผู ้ บ ริ ห ารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและราย
ละเอียดประกอบการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องและทันเวลา
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขการด�ำเนินงาน  ทั้งนี  
้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
ประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่าน โดยมีการก�ำหนดหัวข้อที่
จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีการประเมินกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) ในทุกสิน้ ปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณารับทราบและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไป ทั้ ง นี้
แบ่งการประเมินเป็นดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ โดยน�ำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ
ซึ่งจะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
หัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
-- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
----

บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการมีความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายบริหาร

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร
โดยในปี 2558 คะแนนประเมิน คณะกรรมการทั้ง
คณะเฉลี่ยเท่ากับ 95.8%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย
บุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง โดยก�ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ จรรยาบรรณของ
กรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
-- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
-- การก�ำหนดกลยุทธ์ ก�ำกับดูแล และติดตามการ
ด�ำเนินงาน
-- การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
--

การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในปี 2558 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการ
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 96.3%
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเอง
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ
ท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558
มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้
-- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลีย่
เท่ากับ 98.6%
-- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผลประเมินรวมเฉลี่ยเท่ากับ 82.0%
--

4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า
หน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รับผิดชอบ
ในการก�ำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึ ง ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น
ตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ น�ำผลประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�ำหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี
หัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
-- ความเป็นผู้น�ำ
-- การก�ำหนดกลยุทธ์
-- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
-- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
-- ความสัมพันธ์กับภายนอก
-- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
-- การสืบทอดต�ำแหน่ง
-- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
-- คุณลักษณะส่วนตัว
-- การพัฒนาตนเอง
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ก�ำหนดขึ้นโดยมีการ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
และก�ำหนดขึ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ รรมการด�ำรงอยู่ในแต่ละ
คณะเป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจอื่น
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
พิจารณาจากการด�ำเนินงานของบริษัท ผลการ
ปฏิบตั งิ าน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและ
เลขานุ การบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มการสั ม มนา อบรม
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ เพื่อสามารถน�ำความรู้ที่ได้
มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการบริษัท จะต้อง
ผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�ำหนด
โดยในปี 2558  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม

อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) และคุณปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เลขานุการบริษทั
เข้าอบรมหลักสูตร Anti - Corruption : The Practice
Guide (ACPG) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�ำเสนอ
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ เช่ น คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ และการจั ด การ ผลการด� ำ เนิ น งาน และ
ส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการเข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ เพือ่ เสริม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะ
กรรมการ และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้
3. จั ด ให้ มี การหมุ น เปลี่ ย นงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดย
พิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�ำหนดช่วงเวลา
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็น
แผนพั ฒ นาและสื บ ทอดงานของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง
เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและสามารถ
ท�ำงานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชือ่

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

3/4

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

3/4

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึง่
มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
รายงานประจ�ำปี 2558
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• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
• รายงานอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจ
สอบประจ�ำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากร
ว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติ
งาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธกี ารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยูเ่ สมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่องที่สำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการ
ให้ มี การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี
รายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หรือ ตลาดหลักทรัพย์
11. ด�ำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการของบริษทั ย่อย เท่า
ที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย
และเท่าทีอ่ ำ� นาจหน้าทีจ่ ะเปิดช่องให้ดำ� เนินการได้
12. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการด�ำเนิน
การต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษทั มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท
(ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นบุคคลภายนอก
เป็นครัง้ คราวในกรณีจำ� เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั การขอ
ให้พนักงานของบริษทั ส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับกิจการของ
บริษัทเพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริ ษั ท คนหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระท� ำ การใดๆ ภายใน
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือ
ร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้
ด�ำเนินการได้
บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึง
ว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกและไม่ มี ความเกี่ ย วข้ อ ง
ใดๆ กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น ผู ้ ต รวจสอบภายใน
(Internal Audit) โดยท�ำหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั และบริษทั ย่อยมี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม

2.

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้
ชือ่

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

ตำ�แหน่ง

1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหาร

22/25

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

กรรมการบริหาร

22/25

3. นายซัง  โด ลี

กรรมการบริหาร

21/25

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการบริหาร

25/25

5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริหาร

25/25

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทน
ผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของ
บริษทั ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ
หรือค�ำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการ
พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทาง
ธุ ร กิ จ แผนการด� ำ เนิ น งาน และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทาง
การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไป
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

4. มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ฉพาะกรณี ห รื อ การ
ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้
วงเงินหรืองบประมาณประจ�ำปีตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั และมีอำ� นาจด�ำเนินการตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยในการด�ำเนินการใดๆ ตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจในการ
อนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย หรือการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง หรือเช่า
หรือเช่าซือ้ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานและการลงทุน
ของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
ได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมตั กิ ารกู้
หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติของบริษทั ได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงาน
ในเรื่ อ งและภายในก� ำ หนดเวลาดั ง ต่ อ ไปนี้
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
• รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
โดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงิน
ของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
พิจารณาเห็นสมควร  
รายงานประจ�ำปี 2558
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ต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด�ำเนินงาน
ใด ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินการใด ๆ แทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริหารก็ได้
11. ให้ มี อ� ำ นาจในการมอบอ� ำ นาจช่ ว ง และ/หรื อ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า ง
แทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือการ
มอบหมายดั ง กล่ า วให้ อ ยู ่ ภายใต้ ข อบเขตแห่ ง
การมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ ให้ไว้
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือประกาศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้
รับประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่อยของบริษัท

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนทีก่ ำ� หนด
ในค�ำสัง่ นี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วม
ประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะ
สามารถด�ำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสี ย งของกรรมการในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียง
เท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออก
เสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติ ใ นเรื่ อ งใดของคณะกรรมการบริ ห าร
จ�ำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมใน
คราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใด
ท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ
ต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทงั้ นี้ ต้อง
บอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่
ในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�ำ
หน้าทีก่ รรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้ คณะท�ำงาน และ/
หรือบุคคลใด ๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองงานทีน่ ำ� เสนอ
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ชือ่

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

1. นายปรีชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

3. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2. พิ จารณาทบทวนนโยบายและหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย ว
กับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง   
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั
จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูพ้ น้
จากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก
บุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจารณาแต่ง ตั้งเป็น
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำ� นวน 6 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชือ่

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

1. นายโสรัชย์ อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

2. นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/5

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

5. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

6. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

โดยมีนางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารควารเสีย่ ง (ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558) แทนนางสาวปวีณา พูนพัฒนสุขทีล่ าออก
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งผูพ้ น้ จากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งโดยรวมของบริ ษั ท ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
2. ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางในการบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง
ที่บริษัทจะยอมรับได้
5. ก�ำหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
เกี่ยวกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำ� หนด
8. จัดให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงตามความ
จ�ำเป็นและสนับสนุนคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง
ในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่
จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้
บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร

104

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

จะต้องมีคณุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ถึงความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะ
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการบริษทั จะเป็นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณา
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมตามเกณฑ์คณุ สมบัตกิ รรมการ โดยค�ำนึง
ถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ พิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงพิจารณาจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ทีม่ ี
ประสบการณ์ในธุรกิจทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
การสรรหากรรมการใหม่ จ ะด� ำ เนิ น การสรรหาจาก
แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบัน
และหน่วยงานทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ กรณียงั ไม่สามารถสรรหา
กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนด
ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลง
มาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็น
ผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
องค์ ป ระกอบและการแต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริษทั ก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั และมีจำ� นวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้อง
ห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และมี
คุณวุฒกิ ารศึกษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ท�ำงาน และความเหมาะสมอืน่ ๆ ประกอบกัน เพือ่ น�ำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั
ต่อไป ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึง่ คนใดพ้นจากต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดข้างต้นเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน
โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย  บริษทั ร่วม   ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ 
หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของ
บริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
รวมถึ ง การท� ำ รายการทางการค้ า ที่ กระท� ำ เป็ น
ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์
อืน่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
รายงานประจ�ำปี 2558
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ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำ
กว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผส้ ู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำ
ขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็น
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง คราวละ 3 ปี
โดยบริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ ทีส่ อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระ
ดังกล่าวข้างต้น และ
2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น
ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนครบตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการตรวจ
สอบแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถก�ำหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท กระท�ำโดยแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็น
กรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพือ่ ท�ำหน้าที่
พิจารณาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งของบริษทั
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงานบริษทั
ย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษทั ตามมติของผูถ้ อื
หุน้ โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลเพือ่
ควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การด�ำเนินงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทน
เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหาร
งานของบริษทั นัน้ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามดู แ ลการ
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มที่ ไ ด้
ลงทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งมีการก�ำหนดทิศทาง
ให้ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการหรื อ
ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษทั มีการควบคุมดูแลการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้เป็นไปตาม
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน
กลยุ ท ธ์ แ ละงบประมาณ ตามที่ มี การพิ จารณา
อนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพ
การด�ำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย
เงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การ
ท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการ
เงิ น การให้ กู ้ ยื ม เงิ น การเพิ่ ม ทุ น การลดทุ น
การเลิกบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนยั
ส�ำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความ
ถูกต้องเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
ท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง การก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่น
กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมให้มรี ะบบการก�ำกับดูแล
กิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ด  ี
9. คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ รั บ รายงานผลการ
ด�ำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และ
มีการพิจารณาผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ วางแผนงานและเป้าหมายในการด�ำเนินงานต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2558

107

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารใน
การน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ดังนี้
1. บริษทั ก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทั และมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
หลักทรัพย์บริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และ
พนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน
จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผย
แพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการ
เงินหรือข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำ
และน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่ง
บุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษทั โดยให้
จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันท�ำการภายหลังเข้ารับ
ต�ำแหน่ง  นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง โดยแจ้ ง อย่ า งน้ อ ย 1 วั น
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นท� ำ การซื้ อ ขายต่ อ คณะกรรมการ
หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมือ่ มีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท�ำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

5. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ จัดท�ำและน�ำส่งรายงาน
การมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วน
ได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดย
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�ำข้อมูลรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึง
เปิ ด เผยข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้
ในรายงานประจ�ำปี
7. บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือ
ท�ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อ
พึงปฏิบัติในการท�ำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน  
8. บริษทั ให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็น
ความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำสารสนเทศดังกล่าว
มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ ง
เปิดเผยตามที่กฎหมายก�ำหนด
9. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคล
ภายนอก และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้
กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
10. กรณี ที่ บุ ค คลภายนอกมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ งาน
เฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่าย
การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ
(Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิด
เผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนนโยบายการ
ใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทั ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทีม่ ตี อ่ ตนเองและบุคคลอืน่ โดยมี
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เคารพและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
บนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่นทั้งทางวาจาและการกระท�ำ  อันเนื่องจากความ
แตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ
ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานบนพื้ น ฐานของศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษ ย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิ
ของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตาม
กฎหมาย   ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย
สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึง
การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้
พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่กระท�ำ
การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล
การเปิดเผยหรือการน�ำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระท�ำ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามก�ำกับดูแล การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้
กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ ว
กับทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้
ส�ำหรับบริษัท ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็น
ของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล
ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อ
รักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
จากบุคคลอื่น
3. ใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้ เ ป็ น ไปตาม “ระเบี ย บการใช้ ง านเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�ำที่ไม่
ถูกต้อง ถือเป็นการกระท�ำผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกีย่ ว
กับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
กับพนักงานในด้านกฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
5. การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคล
ภายนอก ที่ได้รบั มาหรือทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายในบริษทั
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ นื่
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในอันทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ บริษทั
ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพืน้ ฐาน
ระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ สร้างจิตส�ำนึกให้
กับบุคลากรภายในบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างซือ่ สัตย์สจุ ริตและมี
คุณธรรม
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษทั ได้ลงนามเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่    ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคม
บริษทั จดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย และก�ำหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC)  และสือ่ สารให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท และมีคณ
ุ ธรรม
2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มี กระบวนการในการตรวจสอบ การประเมิ น
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อป้องกันการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
3. มิให้เรียกรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด จาก
บุคคลอืน่ ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั หิ น้าที่ในทาง
มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ หรือมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจ ในทางทีท่ าํ ให้บริษทั เสียผลประโยชน์ เว้น
แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนยิ มทีค่ น
ทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม  
และไม่อาศัยต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ
4. มิให้กระท�ำหรือสนับสนุนการเสนอหรือให้ ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อ
จูงใจให้ผู้นั้นกระทําหรือละเว้นการกระทําใดที่ผิด
กฎหมายหรือโดยมิชอบ เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
5. จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ ง
เรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบาย
ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ง
มีมาตรการในการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คุณปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วม
อบรม หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide
(ACPG) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองเข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต อีกทั้งในปีนี้ บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบาย
การรั บ ของขวั ญ ซึ่ ง มิ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ พนั ก งานรั บ
ผลประโยชน์จากผู้ที่ประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทในลักษณะ
ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ยกเว้นกรณีเทศกาล
หรือประเพณีอนั เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป โดยของขวัญหรือสิง่ ของ
ที่รับนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท พร้อมแจ้งจดหมาย
ไปยังคู่ค้าถึงแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย
การรับของขวัญให้ทราบ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และส�ำนักงานตรวจสอบ
บัญชีตา่ งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี

4,975,000

ค่าบริการอื่น

210,000

รวม

5,185,000

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ที คี่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎ
ของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่ง บริษัทมีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร
ประกอบ (ดังที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมี
กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุม และผูถ้ อื หุน้
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง
ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ  
และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้
ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีการบันทึกรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น
เว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส� ำ นั ก งาน
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด รวมถึงเผยแพร่
ข ้ อ มู ล ข ่ า ว ส า ร ผ ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.mono.co.th โดยมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร ในหมวด “การก� ำ กั บ
ดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
ทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และ
บริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th

5. นโยบายเรือ่ งการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน สามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดได้ จากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือน
ไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลภายใน
ที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทใน
ทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็น
สาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เป็นการประเมินคุณภาพ
ทัง้ ก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม
ซึง่ บริษทั ท�ำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีทสี่ องติดต่อกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�ำคัญต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในแง่การด�ำเนินธุรกิจ กลุม่ บริษทั มีหน่วย
งานบริการลูกค้า Customer Service ซึง่ เป็นตัวกลางใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษทั รับ
ข้อร้องเรียน และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของลูกค้า  ในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั เปิดช่อง
ทางในการรับเรือ่ งเกีย่ วกับบรรษัทภิบาลของบริษทั ผ่าน
“CG Hotline” ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ยังไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล
ทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน
ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
เพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ และมีการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำสรุปข้อมูลรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของ
คูส่ มรส และบุตร ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลง
ทุนในปี 2558 ข้อมูลปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ
รายงานประจ�ำปี 2558
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.*
ชื่อ – สกุล

การเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2558
(%)

ปี 2558

ปี 2557

2,240,234,780

2,217,484,780

22,750,000

72.24

68,000,000

72,000,000

(4,000,000)

2.19

22,900,000

22,900,000

-

0.74

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

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

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
4. นายซัง โด ลี

ผู้บริหาร

*
		
**
***
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จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 3,079,999,975 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 3,100,935,537 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นของคุณซัง โด ลี รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น
ในปี 2558 ไม่มกี ารถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ
รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 16 ท่าน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)
จำ�นวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ชื่อ – สกุล

การเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2558
(%)

ปี 2558

ปี 2557

เพิ่ม / (ลด)

927,694,165

1,022,694,165

(95,000,000)

62.72

28,821,115

24,821,115

4,000,000

1.95

-

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

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

267,916

267,916

-

0.02

-

267,858

(267,858)

-

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้บริหาร

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

* จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,499,881,444 หน่วย
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,479,067,065 หน่วย
** ในปี 2558 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 16 ท่าน

รายงานประจ�ำปี 2558
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ  3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริ ษั ท โดยมี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ก� ำ หนด
ของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหาร
งานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอ�ำนาจหน้าที่และบทบาท
ของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธาน
กรรมการไม่ ไ ด้ ร ่ ว มบริ ห ารงานปกติ แต่ ใ ห้ การ
สนั บ สนุ น และค� ำ แนะน� ำ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง
สม�่ำเสมอ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษทั ภายใต้กรอบอ�ำนาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริ ษั ท แบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดขอบเขต
อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อนุ มั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห าร
ในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริ ษั ท มี ข ้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณส� ำ หรั บ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเพือ่ เป็นหลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริ ษั ท มี การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระประจ�ำ
ของแต่ละไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติ
งบประมาณการด�ำเนินงาน รับทราบผลการด�ำเนิน
งานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและ
แบ่งอ�ำนาจหน้าที่ให้กบั คณะอนุกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
เพื่อพิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการด�ำเนินงาน เพื่อให้
การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและทันเวลา

114

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

6. บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษั ท การประเมิ น ตนเอง
ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
และการประเมิ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ปี ล ะ
1 ครัง้ ตามแบบประเมินทีป่ รับปรุงจากศูนย์พฒ
ั นาการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัด
จ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ำกัด
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ไว้ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่าน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลา
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ในการก�ำกับดูแลการบริหารงาน
และผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี   และแม้วา่ ทางบริษทั ไม่ได้
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยก
ออกมาอย่างชัดเจน   แต่มหี น่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ำกับดูแล
กิจการ ซึง่ ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ
และรายงานการปฏิบตั งิ านด้านก�ำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั

รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2558

บริษทั และบริษทั ย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

ความสัมพันธ์

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

• บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์

• TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�ำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต

• บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
• TTTI กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)

(“TTTI”)

ความเร็วสูง
• TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน TTTBB และบริษัท
• TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน 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�ำกัด

• JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ

• บริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด (“ACU”)

• ACU ประกอบธุรกิจให้บริการการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication

• บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

• PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำ� นักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

(“JASTEL”)

(“PA”)

และระหว่างประเทศ
• JASTEL กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน JASTEL และบริษัท
• JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (“JSTC”)
ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
Services)
• ACU และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน ACU และบริษัท
• ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง
• PA และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน PA และบริษัท
• PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามล�ำดับ
โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ100.00
รายงานประจ�ำปี 2558
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ความสัมพันธ์

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด

• JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการ

• บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส

• ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลีก/ให้เช่า

(“JINET”)

จ�ำกัด (“ACES”)

2. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ำกัด (“TOYOTA PS”)

อินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตส�ำหรับลูกค้าองค์กร
(Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
• JINET กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน JINET และบริษัท
• JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.31

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
• ACES กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน 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

• TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า
• TOYOTA PS และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายโสรัชย์ อัศวะประภา

โดยนายโสรัชย์ อัศวะประภา เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน TOYOTA PS
และบริษัท รวมทั้งนายโสรัชย์ อัศวะประภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS
โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99

3. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

• GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธี

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ำกัด (“MS”)

• MS ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง ผ่านจอ Shaker Screen

จ�ำกัด (“GS”)
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เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
• GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร
เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้งนายนวมินทร์ ประสพเนตร
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96
ย่านสยามสแควร์
• MS และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามใน MS รวมทั้งถือหุ้นใน MS ร้อยละ 10.00

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม
ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการระหว่างกัน

1. บริษทั ทริปเปิลที รายได้จากการขายและให้บริการ
บรอดแบนด์
บริษัทให้บริการส่งข้อความสั้นให้แก่
จ�ำกัด (มหาชน) ลูกค้าของ TTTBB (Corporate SMS)
ตามจ�ำนวนและหมายเลขที่ให้บริการ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
Mono Travel จ่ายค่าบริการโทรศัพท์
พื้ น ฐานให้ แ ก่ TTTBB เพื่ อ ด� ำ เนิ น
ธุรกิจให้บริการส�ำรองที่พัก ซึ่ง TTTBB
มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ
ก�ำหนดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน
ตามที่ตกลงกัน
2. บริษทั ทริปเปิลที รายได้จากการขายและให้บริการ
อินเทอร์เน็ต
• บริ ษั ท , Mono Gen, Mono
จ�ำกัด
Broadcast และ Mono Radio
ให้ บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณาบนเว็ บ ไซต์
นิตยสาร ทีวีดิจิตอล และวิทยุแก่
TTTI
• Mono Film ให้ บ ริ ก ารลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร์แก่ TTTI
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัท, Mono Info และ Mono
Broadcast จ่ า ยค่ า เช่ า พื้ น ที่ วาง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.46

การให้บริการส่งข้อความสั้นดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น
โดยทีบ่ ริษทั มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และความ
ช�ำนาญในการให้บริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียง
ได้กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการ
ท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.18

การที่ Mono Travel ใช้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการ
เป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

17.64

การให้ บ ริ ก ารสื่ อ โฆษณา และให้ บ ริ ก ารใช้ ลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท,
Mono Gen, Mono Broadcast และ Mono Radio เพื่อ
เป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการ
คิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

1.26

11.06

การเช่าพืน้ ทีว่ างเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ดงั กล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติ โดย TTTI เป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ทีม่ ี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ตา่ งๆ (Infrastructure) ให้
บริการเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทัง้ มี
บริการให้เช่าพืน้ ทีว่ างเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ทเี่ ป็นห้องทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะให้แก่กลุม่ บริษทั โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุตธิ รรม

รายงานประจ�ำปี 2558
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• บริ ษั ท , Mono Gen, Mono

21.84

การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว
เป็ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ โดย TTTI เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ การ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสำ� นักงานตั้งอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน ท�ำให้มีความสะดวกในการดูแล
และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับ
อัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กบั ราคาบริการของผูป้ ระกอบ
การรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัท, Mono Broadcast, Mono

0.87

การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติ และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียง
ได้ กั บ การใช้ บ ริ การของผู ้ ป ระกอบการภายนอกอื่ น ๆ
จึ ง เห็ นว่ า การท� ำ รายการมี ความสมเหตุ ส มผลและมี
ราคายุติธรรม

1.33

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล
ผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่มีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์เชือ่ มโครงข่ายต่างๆ โดยราคาค่าบริการ
ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท จ่ า ยให้ แ ก่
ผู้ให้บริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

0.74

ค่าเช่าพืน้ ทีว่ างเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ดงั กล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการ
ให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะ
เฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

Production, Mono Info, Mono
Film, Mono Broadcast และ Mono
Radio มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกัน
ให้แก่ TTTI ดังนี้
1) ค่ า ใช้ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อทีวี
ธุ ร กิ จ โมบายอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
ธุรกิจสื่อวิทยุ
2) ค่ า ใช้ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในส�ำนักงาน
Radio และ Mono Gen จ่ายค่า
บริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI
เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลข
หมายเพื่องาน Call center และ
Mono Gen ใช้ บ ริ การเลขหมาย
เพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส�ำนักงาน

3. บริษทั จัสเทล
เน็ทเวิรค์ จ�ำกัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ใช้ บ ริ การโครงข่ า ย
โทรคมนาคมให้ แ ก่ JASTEL
เพื่ อ เชื่ อ มโครงข่ า ยจากอาคาร
จัสมิน ถึง DTAC (รังสิต)

• บริษัท และ Mono Info จ่ายค่าเช่า

พื้ น ที่ ว า ง เ ค รื่ อ ง เ ซิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์
(Co-Location) ให้แก่ JASTEL
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

4. บริษทั พรีเมียม ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
แอสเซท จ�ำกัด • 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
5. บริษทั จัสมิน
อินเตอร์เนต
จ�ำกัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริ ษั ท จ่ า ยค่ า บริ ก าร Internet
Corporate leased line ให้ แ ก่
JINET

6. บริษทั
โตโยต้า พีเอส
เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ำกัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัท, Mono Gen, Mono Ent
และ Mono Broadcast จ่ า ยค่ า
ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา ตรวจ เช็ค
สภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน

• บริษัทซื้อรถยนต์โตโยต้า เพื่อเป็น
รางวัลส�ำหรับท�ำกิจกรรมของบริษัท

7. กลุม่ บริษทั JAS รายได้จากการขายและให้บริการ
ได้แก่ TTTBB, • กลุ่มบริษัท JAS ให้เงินสนับสนุน
TTTI, JINET,
(Sponsor) ในการจัดงานกิจกรรม
JASTEL, ACU
ทางการตลาด ให้แก่ บริษัท, Mono
และ PA
Ent และ Mono Gen ตามที่ตกลง
ในสัญญา
8. บริษทั กรีนสตาร์ รายได้จากการขายและให้บริการ
เอ็นไวรอนเม้นท์ • Mono Gen มี ร ายได้ จ ากการ
จ�ำกัด
จ�ำหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะการ
ขายเป็ น เศษกระดาษเพื่ อ น� ำ ไป
ท�ำลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคา
ที่ Mono Gen จ�ำหน่ายให้แก่คู่ค้า
รายอื่นและไม่ต�่ำกว่าราคาตลาด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

17.78

การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการปกติ
ของกลุม่ บริษทั โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็น
ไปตามมาตรฐานเดียวกับผูเ้ ช่ารายอืน่ ดังนัน้ จึงเห็นว่าการ
ท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.18

ค่าบริการ Internet Corporate leased line ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
ครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
(Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

0.36

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา
ค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.86

รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริม
การขายของบริษัท และราคาซื้อรถยนต์เป็นราคาตลาด
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

0.76

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทั เพือ่ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และโปรโมท
กิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้
บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.47

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสม
เหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. บริษทั มีเดีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เชคเกอร์ จ�ำกัด • Mono Ent จ่ายค่าโฆษณาทางจอ
Shaker Screen

0.05

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ศิลปินนักร้องให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่น
และประชาชนทั่ ว ไป ในย่ า นสยามสแควร์ ซึ่ ง อั ต รา
ค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้ใช้บริการรายอื่น
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ นว่ า การท� ำ รายการมี ความสมเหตุ ส มผล
และมีราคายุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• Mono Broadcast จ่ายค่าบริการ
ไฟฟ้าส�ำรอง ส�ำหรับห้องสตูดิโอ
ที่ใช้ถ่ายท�ำรายการต่างๆ

0.65

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา
ค่ า บริ การเท่ า กั บ ราคาตลาด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ นว่ า การท� ำ
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

10.บริษทั เอเซียส
รีเยนแนล
เซอร์วสิ จ�ำกัด

ลักษณะรายการระหว่างกัน

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการระหว่างกัน

1. บริษทั
โตโยต้า พีเอส
เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ำกัด

สินทรัพย์
• ซื้อยานพาหนะ ประเภท รถกระบะ

2. บริษทั พรีเมียม
แอสเซท จ�ำกัด

เช่าพื้นที่
• บริ ษั ท , Mono Info และ Mono
Broadcast จ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็น
ที่ตั้งส�ำนักงานของกลุ่มบริษัท
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม
2558
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.59

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา
ค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

40.64

รายการดั ง กล่ า วสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท
โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
การจั ด การระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี จ ะช่ ว ยให้
การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทาน
ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิ
งานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  
ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(1995) จ�ำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและส�ำเนารายงานให้กบั ฝ่ายบริหาร
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน จะถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2559
เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบควบคุม
ภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั แิ บบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2558
โดยการซักถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษทั มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ จัดท�ำแผนงาน
ที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดอ�ำนาจ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและ
ให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดท�ำนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้ยดึ เป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี
และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม
โดยท�ำหน้าที่ ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
มีแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ำมาใช้ได้ทนั ต่อ
เวลา โดยมีชอ่ งทางการสือ่ สารทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี ร ะบบการติ ด ตามอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องทีต่ รวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา
รวมถึงก�ำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส
ส�ำนักตรวจสอบภายใน  โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบได้พจิ ารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั
แล้ว ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ อันอาจท�ำให้เกิดผล
เสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเห็ นว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบ
การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ พี ย งพอ
และเหมาะสม มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในส� ำ หรั บ เรื่ อ ง
การท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญ
กับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี มีการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสีย่ ง
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม ซึง่ ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัท
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ  
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผูท้ ำ� หน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รบั การตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2558
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน
3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมี นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธรและนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวสวนศรี สวนกูล
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำ� หนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และตามระเบียบบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ
ผูต้ รวจสอบภายใน  และมีวาระการประชุมเฉพาะผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารด้วย รวมถึงมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
ในปี 2558 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

4/4

2. นายปรีชา  ลีละศิธร

3/4

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

3/4

สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2558 ของบริษทั และงบการเงินรวม ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ อนุมตั ิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี เรือ่ งความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ของงบการเงิน
รวมทัง้ ให้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่
งบการเงินมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนีม้ กี ารประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ
กับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังค�ำชีแ้ จง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�ำชีแ้ จงของผูท้ รี่ บั ผิดชอบ
2. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยรายการดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่ารายการค้า
และรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
3. สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาส
ทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกับผูส้ อบบัญชี
และหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน โดยค�ำนึงถึงการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ให้มกี ารใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่าและประหยัด ให้มกี ารดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ หมาะสม ให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้ และให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
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และให้มแี นวทางการป้องกันการเกิดทุจริต โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งมีความเพียงพอและเหมาะสม
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
รวมทัง้ ระเบียบข้อก�ำหนดของบริษทั ทัง้ นีจ้ ากการรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ งการไม่ปฎิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
5. สอบทานให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึง
ดูแลการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้ทำ� การประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็นประจ�ำทุกปี
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ให้ขอ้ แนะน�ำ
และติดตามการด�ำเนินการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เพือ่ ก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการ
ป้องกันทุจริต ไม่สนับสนุนการคอร์รปั ชัน่ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม สอบทานและพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
งบประมาณประจ�ำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ความเพียงพอเหมาะสมของ
บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีซงึ่ มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั   ิ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิ
งาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3844 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติ ติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจ�ำปี 2559
อีกวาระหนึง่ โดยมีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษทั จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อยประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,694,000 บาท          
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ การค�ำนึงถึงความเสีย่ งการปฏิบตั งิ านให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง   
เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นางพรรณี   วรวุฒจิ งสถิต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2558

125

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีนายปรีชา  ลีละศิธร ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ และดร.โสรัชย์  อัศวะประภา ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง (กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้า
ร่วมประชุมครบทุกครั้ง) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ
ในการพิจารณาเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้ดงั นี้
1.

พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชือ่ มายังบริษทั

2.

พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558

3.

พิจารณาการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสส�ำหรับผูบ้ ริหาร ส�ำหรับปี 2558

4.

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั
5.

ในนามคณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน

          (นายปรีชา ลีละศิธร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษทั ผูส้ อบบัญชี

2556

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

3930

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

2557

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

3930

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

2558

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

3930

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี

		 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี 2556 - 2558 ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นซึ่งเป็น
ผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินส�ำหรับปี 2556 - 2558
ของบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีข้างต้น
ส่วนงบการเงินปี 2556 - 2558 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
		 งบการเงินส�ำหรับปี 2556 - 2558 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขต่องบการเงินทีต่ รวจสอบและมีความเห็น
ว่างบการเงินของบริษทั ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และกระแสเงินสด ส�ำหรับแต่ละปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25572/

ปี 25561/
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2558
ล้านบาท

%

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

875.48

25.85

598.07

11.08

194.29

3.68

1,401.50

41.38

400.00

7.41

0.22

0.00

416.09

12.29

577.61

10.70

554.26

10.50

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

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำ�หนด

17.40

0.51

21.45

0.40

41.40

0.79

80.94 1,659.19

30.73

836.67

15.85

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับ
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,741.17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกัน

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

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

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

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

41.06

1.21

29.12

0.54

75.40

1.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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645.05

19.06 3,740.91

69.27 4,441.07

84.15

3,386.22

100.00 5,400.10

100.00 5,277.74

100.00

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25572/

ปี 2556

1/

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2558

ล้านบาท

%

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

135.00

2.56

206.99

6.11

367.10

6.80

493.14

9.34

-

-

211.03

3.91

339.12

6.43

16.83

0.50

13.07

0.24

10.60

0.20

0.32

0.01

17.40

0.32

-

-

22.77

0.67

28.49

0.53

38.16

0.72

2.00

0.06

6.52

0.12

3.46

0.07

248.91

7.35

643.61

11.92 1,019.48

19.32

-

-

403.39

7.47

725.46

13.75

-

-

1,408.53

26.08

1,069.41

20.26

14.65

0.43

5.70

0.11

8.74

0.16

23.99

0.71

21.50

0.40

23.11

0.44

5.74

0.17

6.15

0.11

7.98

0.15

44.38

1.31

1,845.27

34.17

1,834.70

34.76

46.09 2,854.18

54.08

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกำ�หนด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

293.29

8.66 2,488.88

รายงานประจ�ำปี 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25572/

ปี 2556

1/

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2558

ล้านบาท

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

140.00

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

140.00

4.13

308.00

5.70

310.09

5.88

-

-

0.30

0.01

-

-

2,698.95

79.72

2,698.95

49.98

2,749.19

52.09

14.00

0.41

41.59

0.77

49.28

0.93

392.25

11.58

16.21

0.30

(539.64)

(10.23)

(152.27)

(4.50)

(153.83)

(2.85)

(145.36)

(2.75)

53.91 2,423.56

45.92

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

462.00

492.80

กำ�ไรสะสม
จัดสรรเพื่อสำ�รองตามกฎหมาย
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

3,092.93

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

-

91.34 2,911.22
-

-

-

-

-

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

หมายเหตุ :
1/

งบการเงินปี 2556 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพือ่ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2/

งบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจติ อลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพือ่ สะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558
งบการเงินรวม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25561/
ล้านบาท

ปี 25572/
%

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ

1,407.38

93.95

1,526.31

95.19

1,892.96

98.33

90.58

6.05

77.11

4.81

32.18

1.67

1,497.96

100.00

1,603.42

100.00

1,925.14

100.00

ต้นทุนขายและให้บริการ

581.81

38.84

1,010.85

63.04

1,652.69

85.85

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ

101.04

6.75

181.55

11.32

229.65

11.93

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

272.35

18.18

406.08

25.33

449.91

23.37

-

-

0.53

0.03

-

-

955.20

63.77

1,599.01

99.72

2,332.25

121.15

กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

542.76

36.23

4.41

0.28

(407.11)

(21.15)

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(2.56)

(0.17)

(81.29)

(5.07)

(133.10)

(6.91)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

540.20

36.06

(76.88)

(4.79)

(540.21)

(28.06)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(39.08)

(2.61)

64.46

4.02

53.64

2.79

กำ�ไรสำ�หรับปี

501.12

33.45

(12.42)

(0.77)

(486.57)

(25.27)

รายได้อน่ื

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

หนีส้ งสัยจะสูญ

รวมค่าใช้จ่าย

ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบ
การเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ

0.42

(1.57)

8.47

ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

-

6.91

-

ผลกระทบภาษีเงินได้

-

(1.33)

-

0.42

4.01

8.47

501.54

(8.41)

(478.10)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

รายงานประจ�ำปี 2558
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งบการเงินรวม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 25572/

ปี 2556

1/

ล้านบาท

%

ปี 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

การแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่

501.12

(12.42)

(486.57)

-

-

-

501.12

(12.42)

(486.57)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

0.18

0.00

(0.16)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

0.18

0.00

(0.16)

2,854.063/

3,080.00

3,085.56

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจ
ควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก (ล้านหุน้ )

หมายเหตุ :
1/
งบการเงินปี 2556 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพือ่ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
2/
งบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจติ อลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพือ่ สะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
3/
ปรับจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนัก ทัง้ นีเ้ พือ่ การเปรียบเทียบ เนือ่ งจากเมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2557 บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลเป็นหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 6 หุน้ ปันผล

งบกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

ปี 25561/

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

418.34

144.57

233.24

(1,738.42)

(615.33)

(1,033.02)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,112.23

194.91

387.53

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

0.42

(1.56)

8.47

792.57

(277.41)

(403.78)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดปี 2556 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี 2557 เพือ่ การเปรียบเทียบ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2556

2557

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

11.01

2.58

0.82

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

10.60

2.31

0.59

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

1.69

0.32

0.28

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)

3.79

3.54

4.16

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)

94.99

101.69

86.54

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

52.42

84.73

119.11

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)

6.87

4.25

3.02

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

5.31

7.33

11.71

ระยะเวลาชำ�ระหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)

67.74

49.11

30.74

วงจรเงินสด (วัน)

34.12

56.83

58.82

อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (%)

58.66

33.77

12.69

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)

32.13

(4.76)

(23.21)

6.05

4.81

1.67

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)

92.52

(198.86)

(53.09)

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

33.45

(0.77)

(25.27)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

28.24

(0.41)

(18.24)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร

อัตราส่วนกำ�ไรอืน่ (%)

รายงานประจ�ำปี 2558
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อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2556

2557

2558

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

24.31

(0.28)

(9.11)

312.22

11.94

(68.19)

0.73

0.36

0.36

0.09

0.85

1.18

192.00

14.20

8.10

0.18

0.10

0.19

102.13

46.68

-

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)1/
หมายเหตุ : 1/ค�ำนวนจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1)

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

รายได้

		 รายได้รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2558 มีจ�ำนวน 1,925.14 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน 1,603.42 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 321.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายได้รวม เป็นดังนี้
รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น

รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
2558

2557

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

1,892.96

1,526.31

366.65

24.02

32.18

77.11

(44.93)

(58.27)

1,925.14

1,603.42

321.72

20.06

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2558 มีจ�ำนวน 1,892.96 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน
1,526.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 366.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.02 รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุม่ ธุรกิจ เป็นดังนี้
กลุ่มธุรกิจ

งบการเงินรวม
2558

2557

ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล

1,682.88

1,412.51

270.37

19.14

ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง

210.08

113.80

96.28

84.60

1,892.96

1,526.31

366.65

24.02

รวมทั้งสิ้น
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เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

รายได้จากกลุม่ ธุรกิจสือ่ และการให้บริการข้อมูล ซึง่ ประกอบ
ด้วย ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ และธุรกิจสือ่ ทีวี
ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2558 มีจ�ำนวน 1,682.88 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน 1,412.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
270.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.14 โดยรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ส่วน
ใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนือ่ งจากบริษทั ย่อย
ได้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความ
คมชัดปกติ ภายใต้ชอื่ ช่อง ”MONO29” ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความ
นิยมจากผูช้ มโดยมีเรตติง้ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทวี ใี นระบบ
ดิจติ อล ส่งผลให้ลกู ค้าสนใจลงโฆษณากับทางช่องและมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

รายได้จากกลุม่ ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง ซึง่ ประกอบ
ด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในปี 2558 มีจ�ำนวน 210.08 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557
มีจ�ำนวน 113.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 96.28 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 84.60 เนือ่ งจากบริษทั ย่อยได้น�ำคอนเทนต์ภาพยนตร์
ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์
ซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากผูช้ มส่งผลให้รายได้จากกลุม่ ธุรกิจ
ภาพยนตร์เพิม่ ขึน้
รายได้อนื่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2558 มีจ�ำนวน
32.18 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน 77.11 ล้านบาท
ลดลง 44.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.27 จากรายได้ดอกเบีย้
ทีล่ ดลง

ต้นทุน ค่าใช้จา่ ย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

		 ต้นทุน ค่าใช้จา่ ย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2558 มีจ�ำนวน 2,411.71 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน 1,615.84 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 795.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 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

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

รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

%

		 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนและค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน เป็นผลจากการทีบ่ ริษทั ย่อยได้มแี ผนในการประชาสัมพันธ์ชอ่ ง “MONO29” ให้
ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆประกอบกับบริษัทได้มีการจัดหาและผลิต
คอนเทนต์ระดับพรีเมียม เพื่อให้เข้าถึงฐานผู้ชมที่มากขึ้นและสอดคล้องกับสโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด”
ประกอบกับบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, ค่าใช้บริการโครงข่าย, ค่าใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
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ก�ำไรสุทธิ

หนี้สิน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2558 จ�ำนวน
486.57 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2557 มีจ�ำนวน 12.42 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 474.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3,817.63 เนือ่ งจากใน
ปี 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนในคอนเทนต์ระดับพรีเมียม และมี
การประชาสัมพันธ์ชอ่ ง “MONO29” ให้ผชู้ มรูจ้ กั มากขึน้ ประกอบ
กับในปีทผี่ า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารรับรูร้ ายจ่ายและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายจากสินทรัพย์ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้จ�ำนวน 91.35
ล้านบาท และมีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพที่ได้
ตีความการก�ำหนดราคาทุนขึน้ มาใหม่เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
โดยวิธีคิดลด ท�ำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 68.79 ล้าน
บาท ส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29”
ได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5
ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้รายได้โฆษณามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ้ น ปี 2558
มี จ�ำนวน 2,854.18 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557
จ�ำนวน 365.30 ล้านบาท จากการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ หมุนเวียน
จ�ำนวน 375.87 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 135.00
ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
จ�ำนวน 493.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ล้านบาท ต้นทุน
การได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีท่ คี่ รบก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึ่งปี จ�ำนวน 339.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มี
จ�ำนวน 2,423.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 487.66
ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษทั มีผลขาดทุนจาก
การด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 486.57 ล้านบาท ในขณะ
2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ทีม่ เี งินปันผลจ่ายจ�ำนวน 61.60 ล้านบาท จึงส่งผลให้ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์
ลดลง 548.17 ล้านบาท และระหว่างปี 2558 บริษัทมีทุนเพิ่ม
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มี ขึ้นจากการมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 52.33 ล้านบาท
จ�ำนวน 5,277.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 122.36
ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 700.16
ล้านบาท และลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 822.52 ล้านบาท โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
หนี้สินรวม จ�ำนวน 2,854.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ล้านบาท และ 54.08 ของหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ล้านบาท จากการน�ำไปลงทุน 2,423.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.92 ของหนี้สิน
สร้างอาคารสตูดโิ อ รวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพือ่ รองรับการขยาย และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์
ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 716.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ความสามารถในการท�ำก�ำไร
212.87 ล้านบาท และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 1,723.40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราก�ำไร
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ล้านบาท จากการลงทุนสร้างอาคาร
สตูดโิ อรวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.69 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 21.08
และมีอัตราก�ำไรสุทธิติดลบร้อยละ 25.27 ลดลงจากปี 2557
ทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์
ร้อยละ 24.50 สาเหตุหลักทีท่ �ำให้อตั ราส่วนในการท�ำก�ำไรลดลง
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จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 บริษัทย่อยได้ด�ำเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้
ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29”
ได้รบั ความนิยมจากผูช้ มเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รายได้โฆษณามีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรในด้านต่างๆ ที่ลดลง
จากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 อยู่ที่
ติดลบร้อยละ 18.24 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.83 มีสาเหตุ
จากก�ำไรที่ลดลงตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ส�ำหรั บ ปี 2558 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต ราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ ติดลบร้อยละ 9.11 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 8.83 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.36 เท่า
ซึง่ เป็นอัตราทีเ่ ท่ากับปีกอ่ น เนือ่ งจากปี 2558 บริษทั และบริษทั
ย่อยมีก�ำไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพย์สินและคอนเทนต์
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�ำหรับปี 2558 อยู่ที่
1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากปี 2558 บริษัทย่อยมีการลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้น
เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวดี จิ ติ อลส่งผลให้อตั ราส่วน
หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยู่ใน
ระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่
ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลาการชำ�ระ

จำ�นวนเงิน

ภายใน 1 ปี

220

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

316

มากกว่า 5 ปี

426

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ส�ำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง 0.82 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.76 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.59 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.72 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 เนื่องจากมีการซื้อ
ทรัพย์สินและคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตาม
ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�ำ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ต้นทุนการได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
9
7
10

11
12
13
14
25

194,287,822 598,067,921 26,447,473 447,025,252
223,400 400,000,000
- 400,000,000
554,263,316 577,613,242 714,733,620 585,355,837
- 2,385,741,067 1,496,740,909
9,911,241
7,738,256
36,588,094 54,319,282 17,808,207 15,646,467
41,400,853 21,450,139 11,662,210
4,744,192
836,674,726 1,659,188,840 3,156,392,577 2,949,512,657
450,559
716,686,350
1,723,404,170
1,714,351,846
210,783,276
75,385,427
4,441,061,628
5,277,736,354

208,765
109,347
97,851
- 566,713,061 575,996,072
503,823,253 69,186,879 73,186,598
1,222,229,790 24,425,723 22,327,634
1,843,131,106
142,404,514
2,284,130
1,361,041
29,119,886 30,752,158
6,694,143
3,740,917,314 693,471,298 679,663,339
5,400,106,154 3,849,863,875 3,629,175,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558
2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
ค้างจ่าย

18

339,122,509

211,031,458

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

19

10,600,433

13,067,344

3,151,979

770,498

-

17,397,375

-

17,397,375

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

725,460,000

403,390,000

-

-

1,069,408,048 1,408,530,556

-

-

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ค้างจ่าย

18

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

19

8,739,607

5,698,051

4,387,139

68,962

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

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
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 4,927,999,975 หุ้น
(2557: หุน้ สามัญ 4,620,000,000 หุน้ )
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท

492,799,998

462,000,000

492,799,998

462,000,000

310,093,554

307,999,998

310,093,554

307,999,998

-

302,958

-

302,958

ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,100,935,537 หุ้น
		

(2557: หุน้ สามัญ 3,079,999,975 หุน้ )
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

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

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย

49,280,000

41,591,817

49,280,000

41,591,817

(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

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี
เงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี

11

25

1,892,953,253
32,182,168
1,925,135,421

1,526,312,845
77,113,889
1,603,426,734

1,082,824,686
235,991,150
141,827,437
1,460,643,273

1,278,394,590
331,187,580
139,007,472
1,748,589,642

1,652,687,778
229,650,718
449,909,816
2,332,248,312

1,010,845,385
181,552,514
406,081,282
531,289
1,599,010,470

853,502,517
53,211,120
262,704,730
21,794,689
118,262,086
1,309,475,142

869,281,386
50,091,432
220,806,099
114,670
1,140,293,587

(407,112,891)
(133,097,062)
(540,209,953)
53,636,561
(486,573,392)

4,416,264
(81,294,927)
(76,878,663)
64,456,262
(12,422,401)

151,168,131
(888,953)
150,279,178
(10,635,316)
139,643,862

608,296,055
(149,962)
608,146,093
(56,309,748)
551,836,345

8,476,755

(1,568,596)

-

-

8,476,755

6,909,438
(1,332,222)
4,008,620

-

5,188,715
(1,037,743)
4,150,972

(478,096,637)

(8,413,781)

139,643,862

555,987,317

(0.158)

(0.004)

0.045

0.179

(0.158)

(0.004)

0.041

0.173

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ
เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีต่ ดั จำ�หน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(540,209,953)

(76,878,663)

150,279,178

608,146,093

70,440,502
455,881,267
128,779,260
-

55,654,792
145,351,415
88,557,792
531,289

23,675,732
2,147,540
118,262,086

21,975,019
2,653,523
114,670

1,018,654
(411,443)

(1,217,302)
(86,276)

21,794,689
(235,991,150) (331,187,580)
(1,890)

24,547,826
2,092,529
5,692,155
(5,001,399)
133,097,062

6,962,917
(3,622)
5,841,382
(26,607,126)
81,294,927

(10,198,582)
2,159,099
(69,446,742)
888,953

(2,011,210)
2,062,025
(54,883,229)
149,962

275,926,460

279,401,525

3,570,803

247,017,383

31,055,886 (171,619,223)
(3,191,639)
154,457
19,003,062 (30,297,501)
991,593
19,908,381

(49,479,241)
(2,053,703)
156,525

(54,295,582)
(4,619,424)
9,848,536

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

งบการเงินรวม
2558

2557

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (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)

สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน

(1,738,180)

-

-

-

310,806,196

192,568,046

36,815,258

192,125,977

(82,070,062)

(58,999,816)

(53,170,320)

(50,725,971)

4,505,136

11,001,208

-

11,001,208

233,241,270

144,569,438

(16,355,062)

152,401,214

6,666,774

42,192,778

7,041,169

41,187,539

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง

399,776,600 1,001,431,274

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

-

-

(241,794)

154,975

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

-

-

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

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

-

-

215,991,900

322,387,910

(207,091,132) (326,960,301)

(15,450,578)

(22,942,391)

45,025

-

45,021

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(931,752,759) (993,192,193)

(4,245,629)

(4,988,179)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

(301,000,000) (339,000,000)

-

-

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�ำ ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

618,589

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

(997,099,740) (1,389,219,623)
(11,496)

(97,851)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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400,000,000 1,001,501,274

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

387,525,598

194,913,645

2,063,335

(177,802,610)

8,476,755

(1,568,596)

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

194,287,822

598,067,921

26,447,473

447,025,252

ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำ�ระ

76,419,614

12,142,882

4,225,435

2,291,378

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำ�ระ

49,850,714

58,750,393

-

-

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

- 1,873,000,000

-

-

หุ้นปันผล

-

-

167,999,998

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

167,999,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุน
การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- หลังการปรับปรุง
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- หลังการปรับปรุง

(302,958)
-

-

-

310,093,554

2,093,556
-

302,958

307,999,998

302,958

307,999,998
302,958

302,958

-

307,999,998

-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

140,000,000
167,999,998

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,749,191,191

50,245,349
-

2,698,945,842

2,698,945,842

2,698,945,842

-

2,698,945,842
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

7,688,183
49,280,000

-

41,591,817

41,591,817

41,591,817

27,591,817
-

14,000,000
-

จัดสรรแล้ว

(7,688,183)
(539,645,296)

(486,573,392)
(486,573,392)
(61,602,023)

(51,309,719)
16,218,302

67,528,021

16,218,302

(27,591,817)
-

392,254,201
(12,422,401)
5,577,216
(6,845,185)
(341,598,897)

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

กำ�ไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7,008,036

8,476,755
8,476,755
-

(1,468,719)

(1,468,719)

(1,468,719)

-

99,877
(1,568,596)
(1,568,596)
-

(152,365,167)

-

-

(152,365,167)

(152,365,167)

(152,365,167)

-

(152,365,167)
-

(145,357,131)

8,476,755
8,476,755
-

(153,833,886)

(153,833,886)

(153,833,886)

-

(152,265,290)
(1,568,596)
(1,568,596)
-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
การรวมกิจการ
รวมองค์ประกอบ
ผลต่างจาก
ภายใต้การควบคุม
อื่นของ
การแปลงค่า
เดียวกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

2,423,562,318

(486,573,392)
8,476,755
(478,096,637)
52,035,947
(61,602,023)

(51,309,719)
2,911,225,031

2,962,534,750

2,911,255,031

302,958

3,092,934,753
(12,422,401)
4,008,620
(8,413,781)
(173,598,899)

(หน่วย: บาท)
รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

รายงานประจ�ำปี 2558
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167,999,998
307,999,998
307,999,998
2,093,556
310,093,554

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

140,000,000
-

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-

302,958
(302,958)
-

302,958
302,958

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

2,698,945,842
50,245,349
2,749,191,191

2,698,945,842

2,698,945,842
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

กำ�ไรสะสม

41,591,817
7,688,183
49,280,000

27,591,817
41,591,817

14,000,000
-

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

335,083,123
139,643,862
(61,602,023)
(7,688,183)
405,436,779

(341,598,897)
(27,591,817)
335,083,123

148,286,520
555,987,317

ยังไม่ได้จัดสรร

3,383,923,738
139,643,862
52,035,947
(61,602,023)
3,514,001,524

(173,598,899)
302,958
3,383,923,738

3,001,232,362
555,987,317

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 200 อาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
ก) ธุ ร กิ จ สื่ อ และให้ บ ริ การข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ บริ การเสริ ม บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ธุ ร กิ จ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ และธุรกิจสือ่ ทีวี
ข) ธุรกิจบันเทิง ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์
2.

เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ก� ำ หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงิ น ตามข้ อ ก� ำ หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด
Mono Technology Korea Corporation
PT Mono Technology Indonesia
(อีกร้อยละ 1 ถือโดยบริษัท
โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด)
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
Mono Technology Hong Kong Ltd.

ผลิตจ�ำหน่ายและบริการข้อมูลสาระบันเทิง
นิตยสารบันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึง
ภาพยนตร์ เพลง สื่อบันเทิงอื่นๆ
ให้บริการจัดหาห้องพักโรงแรม ทัวร์และเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร รวมถึงผลิตและให้
บริการข้อมูล
ผลิต รับจ้างผลิต รายการสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ
รวมทั้งให้บริการข้อมูลสาระบันเทิง
ผลิต รับจ้างผลิต และให้บริการซอฟต์แวร์ประเภท
Enterprise software และ Digital Content
ผลิต จ�ำหน่ายและบริการ ข้อมูลสาระบันเทิง รวมถึง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิงผ่านสื่อ
ทุกประเภท
ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียง
ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียง
ให้บริการนักแสดง ศิลปิน และข้อมูลสาระบันเทิง ผ่านสือ่
ทุกประเภท
ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ
ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ

ไทย

100

-

เกาหลี
อินโดนีเซีย

100
99

100
99

ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ
ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ

เวียดนาม
ฮ่องกง

100
100

100
100

ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ รวมถึงให้บริการข้อมูลสาระบันเทิง

ไทย

-

-

จัดการแข่งขันกีฬาและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท รวมถึงจัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา

ไทย

-

-

ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ไทย

-

-

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

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

รายงานประจ�ำปี 2558

149

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษทั ฯ น�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ยแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่
รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาถื อ ปฏิ บั ติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี เ นื้ อ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์
การตี ความและการให้แนวปฏิบัติท างการบัญ ชีกับผู้ใ ช้ม าตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดั ง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บั ติ นี้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น สาระส� ำ คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ข้ า งต้ น ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น สาระสำ�คั ญ ต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด (“บรอดคาซท์”) ได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ใบอนุญาต) เนื่องจากเดิมบรอดคาซท์พิจารณาว่ามูลค่าตามราคาประมูลใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็น
ราคาทุนตั้งต้นของใบอนุญาต อีกทั้งพิจารณาว่าเงื่อนไขก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขปกติที่
ก�ำหนดชัดเจนโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นบรอดคาซท์จึงบันทึกมูลค่าต้นทุนใบอนุญาตเป็นทรัพย์สินและบันทึกหนี้สิน
ค่าใบอนุญาตค้างช�ำระตามมูลค่าราคาประมูลอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่
เอกสารเกีย่ วกับประเด็นทางด้านบัญชีสำ� หรับการรับรูร้ ายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ ซึง่ ตีความว่าการทยอย
จ่ายช�ำระเงินค่าใบอนุญาตมีลักษณะคล้ายคลึงกับการซื้อขายสินค้าแบบผ่อนช�ำระและก�ำหนดให้กิจการก�ำหนดราคาทุน
ของใบอนุญาตด้วยผลรวมของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายทันทีภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดกับจ�ำนวนมูลค่าคิดลดของจ�ำนวน
ที่กิจการพึงต้องผ่อนช�ำระให้กับหน่วยงานภาครัฐ และก�ำหนดให้กิจการที่ไม่ได้บันทึกบัญชีตามการตีความนี้ให้ปรับปรุง
งบการเงินย้อนหลัง ด้วยเหตุนี้บรอดคาซท์จึงได้ปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บอร์ดคาซท์ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557) ตามหลักเกณฑ์การตีความของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว และมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ต้นทุนการได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ลดลง
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายลดลง
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

305
254
51

รายงานประจ�ำปี 2558

151

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีต่ ดั จ�ำหน่ายลดลง
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)
5.

15
66
51
0.017

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 การรับรูร้ ายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่
ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้คา่ บริการ
รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้จากการโฆษณาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และธุรกิจทีวีรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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5.4 สินค้าคงเหลือ
แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และคลิปวีดีโอแสดงด้วยราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
นิตยสารและหนังสือแสดงด้วยราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
5.6 ทีด่ นิ และอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า				
5, 10 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
4, 5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์				
3 - 5 ปี
ยานพาหนะ					
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะตัดรายการทีด่ นิ และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
ราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่
จะจ่ายช�ำระ ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายช�ำระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะ
เวลาการช�ำระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งจะเริ่มตัดจ�ำหน่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อพร้อมที่
จะให้บริการในเชิงพาณิชย์
ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ สดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด มีดังนี้
						
อายุการให้ประโยชน์
15 ปี
ต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่					
10 ปี
ต้นทุนเว็บไซต์							
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ					
3, 5, 10 ปี หรือตามอายุสัญญา
ลิขสิทธิ์อื่นๆ							
3, 5, 10 ปี หรือตามอายุสัญญา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
3, 5, 20 ปี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในปีทเี่ กิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้ สิ น ของโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประกอบด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตาม
โครงการผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
5.13 ประมาณการหนีส้ นิ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ป ั จ จุ บั น ตามจ� ำ นวนที่ คาดว่ า จะจ่ ายให้ กั บ หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
รายงานประจ�ำปี 2558
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและ
จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ� คัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่ า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ โ อนหรื อ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ทีด่ นิ และอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา
ในการค� ำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริห ารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้
เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่
คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่วา่ จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย มีดังนี้
ชื่อบุคคลและกิจการ

บริษัทย่อย
กลุ่มจัสมิน
บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด
บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
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ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

2557

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายและการบริการ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

28
1
2
2
73
20

44
1
1
65
22

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการขายและการบริการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น

7
236
65
50
472
8
14

5
331
29
48
467
11
10

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมติที่ประชุมของบริษัทย่อย
ร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน

13
2
48
19

17
46
20

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายและการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4
4

15
15

123
2
125

10
8
18

-

-

231
231

139
139

-

-

112
112

92
92

7
7

7
7

6
6

6
6

1
1

-

169
169

78
78

23
23

15
15

3
17
20

14
9
23

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินมัดจ�ำและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของ
เงินกู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
2557

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2558

610
18
755
45
11
46
12
1,497
-

160
5
711
17
1
71
4
49
5
1,023
(118)

(11)
(5)
(16)
-

770
23
1,466
62
12
106
11
49
5
2,504
(118)

1,497

905

(16)

2,386

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

44
1

44
2

27
1

26
1

45

46

28

27

การค�ำ้ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค�้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 ก)
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

194
-

389
209

26
-

238
209

194

598

26

447

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4
223
188
147
562
(8)

15
270
210
91
586
(8)

125
114
135
112
231
2
719
(4)

18
156
173
92
139
11
589
(4)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - สุทธิ

554

578

715

585
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างช�ำระ

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3

12

112

10

1
4

2
1
15

3
1
2
7
125

2
1
5
18

(หน่วย: ล้านบาท)
อายุหนี้ค้างช�ำระ

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก: ประมาณการรับคืน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

162

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

144

207

75

140

78
7
5
13
247
(24)
223
(8)
215

46
11
10
15
289
(19)
270
(8)
262

35
4
114
114
(4)
110

11
1
4
156
156
(4)
152

219

277

235

170

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน
2558

สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
รวม

2557

2558

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2557

2557

2558

15
2

11
3

(7)
-

(6)
-

8
2

5
3

17

14

(7)

(6)

10

8

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2558

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Hong Kong Ltd.
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

132
20
8
320
38
1
5
4
18
107
10

2557

132
20
8
320
38
4
18
107
3

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

ราคาทุน
2558

2557

52
9
8
320
55
1
5
4
18
107
10
589
(22)

52
9
8
320
55
4
18
107
3
576
-

567

576

2558

2557

236
236

331
331
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Mono Technology
Vietnam Co., Ltd. เป็นจ�ำนวนเงิน 7 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน
5 ล้านบาท (เรียกช�ำระแล้วร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าต�่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน
415 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าส�ำหรับเงินลงทุนดังกล่าวเนือ่ งจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
เชื่อว่าการลดลงดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดลงอย่างถาวร
12. ที่ดิน และอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อุปกรณ์
คอม
ส่วน
นทรัพย์
เครื่อง
พิ
ว
เตอร์ ยานพาหนะ สิระหว่
ปรับปรุง ตกแต่
าง
ง
และ
และ
สินทรัพย์ เครื่องใช้
ติ
ด
ตั
้ง
เช่า
ส�ำนักงาน อุปกรณ์

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558

2
242
244
244

44
15
11
70
3
73

62
77
(1)
1
139
20
159

160
46
11
217
36
253

19
6
25
1
(1)
25

75
194
(265)
4
223
227

360
340
(1)
699
283
(1)
981

-

11
6

31
18

89
29

9
3

-

140
56

-

17
7

(1)
48
27

118
34

12
2

-

(1)
195
70

-

24

75

152

(1)
13

-

(1)
264

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วน
ที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วน
ที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อุปกรณ์
คอม
ส่วน
นทรัพย์
เครื่อง
พิ
ว
เตอร์ ยานพาหนะ สิระหว่
ปรับปรุง ตกแต่
าง
ง
และ
และ
สินทรัพย์ เครื่องใช้
ติ
ด
ตั
้ง
เช่า
ส�ำนักงาน อุปกรณ์

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

244
244

53
49

91
84

99
101

13
12

4
227

504
717

2557 (จ�ำนวน 38 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (จ�ำนวน 52 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

56
70

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
ส่วน
คอม
เครื่อง
ปรับปรุง ตกแต่ง พิวเตอร์
สินทรัพย์
และ
และ
เช่า
เครื่องใช้ อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558

35
1
36
36

23
2
1
26
2
28

82
11
11
104
18
122

6
1
7
7

2
11
(13)
-

148
25
173
20
193

7
4
11
3
14

10
5
15
5
20

59
12
71
15
86

2
1
3
1
4

-

78
22
100
24
124

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
ส่วน
เครื่อง
คอม
ปรับปรุง ตกแต่ง พิวเตอร์
สินทรัพย์
และ
และ
เช่า
เครื่องใช้ อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

4
3

-

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

25
22

11
8

33
36

73
69

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

2557 (จ�ำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)
2558 (จ�ำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

22
24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 99 ล้านบาท (2557: 73 ล้านบาท)
และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวน 58 ล้านบาท (2557: 39 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 32 ล้านบาท (2557: 26 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ
เป็นจ�ำนวน 8 ล้านบาท (2557: 4 ล้านบาท)
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์
เพลง
อื่น
และวีดโี อ

โปรแกรม
คอม
พิวเตอร์

งาน
ระหว่าง
ผลิต

12
6
(6)
30
42
2
(12)
18
50

135
787
(1)
(452)
469
942
(7)
(921)
483

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2558
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71
12
83
1
84

138
246
(1)
334
717
27
886
1,630

22
13
76
111
10
(15)
17
123

378
1,052
(8)
1,422
982
(34)
2,370

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์
เพลง
อื่น
และวีดโี อ

โปรแกรม
คอม
พิวเตอร์

งาน
ระหว่าง
ผลิต

รวม

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558

20
4
24
5

25
126
151
420

1
11
12
22

8
4
12
9

-

54
145
199
456

29

571

(8)
26

(4)
17

-

(12)
643

1
1
1

-

-

-

3
3

1
1
3
4

58
54

566
1,059

99
97

30
33

469
480

1,222
1,723

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 มกราคม 2557
31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

2557 (จ�ำนวน 141 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (จ�ำนวน 455 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

รายงานประจ�ำปี 2558

145
456
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
เพลง
และวีดโี อ

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

โปรแกรม
คอม
พิวเตอร์

งาน
ระหว่างผลิต

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558

11
11
11

9
9
9

3
1
4
4

7
4
(1)
10
4
14

30
4
34
4
38

4
4
4

3
2
5
2
7

2
2
2

-

9
2
11
2
13

1
1

-

-

-

1
1

6
6

4
2

2
2

10
14

22
24

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่า

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

2557 (จ�ำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)
2558 (จ�ำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

2
2

14. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

บรอดคาซท์เป็นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบรอดคาซท์จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จ�ำนวน
2,250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกช�ำระ ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 380 ล้านบาท แบ่งช�ำระ 4 งวด ตามเงือ่ นไขที่ กสทช. ก�ำหนด
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนทีเ่ กินกว่าราคาขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 1,870 ล้านบาท แบ่งช�ำระ 6 งวด ตามเงือ่ นไขที่ กสทช. ก�ำหนด
ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
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ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รบั อนุญาต (วันที่ 25 เมษายน 2557) ในระหว่างปีปจั จุบนั บรอดคาซท์ได้ชำ� ระ
เงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ�ำนวนเงิน 301 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค�้ำประกันจากธนาคารเพื่อค�้ำประกันการช�ำระเงิน
ในส่วนที่เหลือให้กับ กสทช. (2557: 339 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซท์มีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายตามมูลค่าราคาประมูลเป็น
จ�ำนวนเงิน 1,572 ล้านบาท
ในระหว่างปี บอร์ดคาซท์ ได้ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นจ�ำนวน 129 ล้านบาท
(2557: 89 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บรอดคาซท์ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และน�ำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามประกาศ กสทช.
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 บรอดคาซท์ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่ายของททบ. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
โดยบรอดคาซท์ต้องจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราเงินกู้ยืมขั้นต�่ำและ
ค�้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย
16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

1
109
23
81
95
184

172
15
56
49
75

169
51
20
14
35
-

78
81
23
12
3
5

493

367

289

202

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2557 บรอดคาซท์ได้เข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจ�ำนวน 1,350 ล้านบาท เงินกู้ยืม
ดังกล่าวคิดดอกเบีย้ ในอัตราเทียบเคียงกับอัตราเงินกูย้ มื ขัน้ ต�ำ่ และมีกำ� หนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจ�ำนวน 24 งวด
โดยเริ่มช�ำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2560 และต้องจ่ายช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
เงิ น กู ้ ยื ม ดั ง กล่ า วค�้ ำ ประกั น โดยบริ ษั ท ฯ และภายใต้ สั ญ ญาให้ สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า วได้ ร ะบุ ข ้ อ ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ก� ำ หนดไว้
บางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น
รายงานประจ�ำปี 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บรอดคาซท์มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 625 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2557: 947 ล้านบาท)
18. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

2557

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1,572
(164)
1,408
(339)

1,873
(254)
1,619
(211)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1,069

1,408

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายมีก�ำหนดช�ำระเป็นรายปี ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562 (หมายเหตุ 14)
19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

20
(1)
19
(10)

20
(1)
19
(13)

8
(1)
7
(3)

1
1
(1)

9

6

4

-

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
โดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

11

9

20

3

5

8

(1)

-

(1)

-

(1)

(1)

10

9

19

3

4

7

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 - 5 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

14

6

20

1

-

1

(1)

-

(1)

-

-

-

13

6

19

1

-

1

20. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
  (แสดงรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร):
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ก�ำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

22

24

10

14

2
1

4
1

2
-

1
-

(2)

(7)
-

-

(5)
-

23

22

12

10
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 18 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ปี) (2557: 18 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
2558
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด

4%

4%

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

5%

5%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (4.50%)

(3)

(1)

ลดลง 50 เบซิสพอยท์ (3.50%)

1

1

เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์ (6%)

4

2

ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (4%)

(5)

(3)

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

21. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 140 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวนไม่เกิน 3,220 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 (MONO-W1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2557 บริษทั ฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 462 ล้านบาท (หุน้ สามัญ
4,620,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท) โดยมีทนุ ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว 308 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 3,079,999,975 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)
ในเดือนมีนาคม 2558 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 814,379 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.5 บาท รวมเป็นเงิน 2.0
ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 308,093,553.7 บาท
(หุ้นสามัญจ�ำนวน 3,080,935,537 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
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เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
ก) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมมูลค่า 462,000,000 บาท (หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,620,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 461,999,997.50 บาท (หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,619,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 25 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
ข) อนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯจากเดิมมูลค่า 461,999,997.50 บาท (หุน้ สามัญจ�ำนวน 4,619,999,975 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 492,799,997.50 บาท (หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนการลดและเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม 2558 ตามล�ำดับ
ในเดือนกันยายน 2558 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.5 บาท รวมเป็นเงิน
50 ล้านบาท บริษทั ฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีช่ ำ� ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนทีช่ ำ� ระแล้วจ�ำนวน 310,093,553.7 บาท
(หุ้นสามัญจ�ำนวน 3,100,935,537 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
22. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวน 1,540 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดยก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท�ำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557
บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจ�ำนวน 1,479,067,065 หน่วย
23. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรอง
นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

2558

2557

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

453

381

157

144

ต้นทุนการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

269

289

685

675

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

526

201

35

25

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

219

172

45

42

ค่าสาธารณูปโภค

113

105

79

73

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

154

89

-

-

ต้นทุนขายสินค้า

65

68

-

-

ต้นทุนรับจ้างผลิตรายการ

53

28

-

-

25. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ภาษีเงินได้ส�ำหรับปี
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ากการเกิ ด ผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

13

56

12

56

(67)

(121)

(1)

-

ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(54)

(65)

11

56

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ผลก�ำไรจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

1

-

1

ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่

-

1

-

1
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รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2558
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้ คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวทีร่ บั รูใ้ นอดีต
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จา่ ยที่ไม่ถอื
เป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทางภาษี:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
ขาดทุนทางภาษีส�ำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่บริษัทย่อย
อืน่ ๆ
ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

(540)

(77)

150

608

ร้อยละ 20
(108)

ร้อยละ 20
(15)

ร้อยละ 20
30

ร้อยละ 20
122

9

-

-

-

(47)

(66)

-

-

-

-

(47)

(66)

86

10

-

-

-

-

4

-

6

6

24
-

-

(54)

(65)

11

56
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ณ วันที่

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

6

5

(1)

1

(12)

(8)

4

-

5

4

(1)

-

202

133

(69)

(121)

2

2

-

(1)

(67)

(121)

2558

2557

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและประมาณการรับคืน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ผลแตกต่างค่าตัดจ�ำหน่าย)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
อื่นๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
โดยแสดงเป็น

203

136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

211

142

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(8)

(6)

203

136

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ

ก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

1

1

-

-

(1)

(1)

-

-

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2

2

-

-

อื่น ๆ
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ากการเกิ ด ผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-

(1)

(1)

-

(1)

-

2558

2557

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ผลแตกต่างค่าตัดจ�ำหน่าย)

2

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน
429 ล้านบาท (2557: 49 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 กรกฎาคม 2554)
ในปี 2558 เอ็มไอเอสมีรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�ำนวน 305 ล้านบาท (2557: 359 ล้านบาท)
27. ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปีกบั จ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ของหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทัง้ สิน้ ให้เป็นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มกี ารแปลง
เป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
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ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ขาดทุนส�ำหรับปี

จ�ำนวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก

2558
(ล้าน
บาท)

2558
2557
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

2557
(ล้าน
บาท)

ก�ำไรต่อหุ้น
2558
(บาท)

2557
(บาท)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(487)

(12)

3,086

3,080 (0.158) (0.004)

-

-

318

109

(487)

(12)

3,404

3,189

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ปรับ (0.004)
เพิ่ม

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ก�ำไรส�ำหรับปี
2558
(ล้าน
บาท)

จ�ำนวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก

2557
(ล้าน
บาท)

2558
2557
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น
2558
(บาท)

2557
(บาท)

0.045

0.179

0.041

0.173

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

140

552

3,086

3,080

-

-

318

109

140

552

3,404

3,189

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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28. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้
แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 13 ล้านบาท (2557: 10 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ
เป็นจ�ำนวน 6 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท)
29. เงินปันผล
เงินปันผล

เงินปันผลประจ�ำปี 2557

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2558
เงินปันผลประจ�ำปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2557
•

เงินสดปันผล

•

หุน้ ปันผล 1,680,000,000 หุน้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ที่ประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2557

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่วย: บาทต่อหุ้น)

61.6

0.02

61.6

0.02

145.6

0.10

28.0

0.02

168.0

0.12

341.6

0.24

30. ส่วนงานด�ำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของส่วนงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกิดจากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนสองราย
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

(7)

148

34

114

2558

(28)

(28)

-

2557

(34)

(34)

-

32

240

1,893

-

1,893

2558

(2) ธุรกิจบันเทิง ประกอบด้วยธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร์

(1) ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ประกอบด้วยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจสื่อทีวี

54
(487)

(67)

238

28

210

2557

(หน่วย: พันบาท)

65
(12)

(182)
(407)
(81)

77

516

1,527

-

1,527

2557
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี

523

307

2558

การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

(230)
(450)
(133)

1,413

-

1,413

1,683

-

1,683

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ธุรกิจบันเทิง(2)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รายได้อื่น

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน

รายได้ทงั้ สิน้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ตามส่วนงาน

รายได้ระหว่างส่วนงาน

รายได้จากภายนอก

รายได้จากการขายและการบริการ

2558

ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล(1)

ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 417 ล้านบาท (2557: 363 ล้านบาท) ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
31.2 การค�ำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อเป็นจ�ำนวน 3,283 ล้านบาท
(2557: 3,947 ล้านบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวน 3,244 ล้านบาท
(2557: 3,907 ล้านบาท)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 1,736 ล้านบาท (2557: 2,147 ล้านบาท) ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัทฯเป็นจ�ำนวน 5 ล้านบาท (2557: 6 ล้านบาท)
31.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี

220

179

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

316

343

มากกว่า 5 ปี

426

477

31.4 คดีฟอ้ งร้อง
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ถูกฟ้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิก์ ารถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็น
จ�ำนวนเงิน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจนกว่าจะช�ำระเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหายทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับคดีฟอ้ งร้องดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ได้บนั ทึกส�ำรอง
ส�ำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และ เงินให้กยู้ มื ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
มีลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท�ำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของลูกหนี้ จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว
เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้าและบริการเป็นเงิน
ตราต่างประเทศ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาไม่
เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้ทำ� สัญญา
ป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ทางการเงิน หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)

-

-

1

-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

36.0886

32.9630

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญอินโดนีเซีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)

3
5,417

2
4,490

-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

-

36.0886
0.0026

32.9630
0.0027

บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
31 ธันวาคม 2558
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนทีซ่ อื้
(ล้าน)

2

อัตราแลกเปลีย่ น
ตามสัญญาของจ�ำนวนทีซ่ อื้
วันครบก�ำหนดตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

36.105 - 36.195

15 มีนาคม 2559

32.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม หนี้สิน
ตามสั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น เงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น และระยะยาวมี อั ต ราดอกเบี้ ย ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้ น ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.18:1 (2557: 0.85:1) และ
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.10:1 (2557: 0.07:1)
34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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บร�ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
ชั้น 16 เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุร� 11120
โทร : 0 2502 0700 โทรสาร : 0 2100 8148
www.mono.co.th

