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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท โมโน ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศอย่างเต็มตัว ด้วยบทพิสูจน์
ของการน�ำเสนอช่อง “ฟรีทีวี ที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ท�ำให้ช่อง MONO29 ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง Prime time ที่ทางช่องคัดสรรภาพยนตร์ระดับต�ำนาน จากค่ายยักษ์ใหญ่ระดับโลกสู่
ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรแกรม “Premium Blockbuster” รวมถึงโปรแกรมซีรีส์ยอดฮิตจากฝั่งอเมริกา นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการในช่วง Non-Prime ให้ถูกใจผู้ชมมากขึ้น ด้วยการน�ำหนังฟอร์มยักษ์มาเสริมในช่วงเช้า
และปรับรายการข่าวให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยหันมาเน้นเสนอข่าวโซเชียลที่ก�ำลังเป็นกระแส ด้วยการวางกลยุทธ์ต่างๆ
ที่กล่าวมา ท�ำให้เรตติ้งของช่องขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้ช่อง MONO29 สามารถครองอันดับความเป็นผู้น�ำ
ช่องฟรีทีวียอดนิยมของประเทศ และส่งผลให้รายได้ของธุรกิจทีวีเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 70% กลายเป็นรายได้หลัก
อันดับหนึ่งของกลุ่มบริษัท
ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากความส�ำเร็จทางด้านธุรกิจทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ทุ่มเทและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์
เพือ่ ตอบสนองความบันเทิงในรูปแบบวิดโี อพอร์ทลั ภายใต้ชอื่ Seeme.me โดยเริม่ เปิดใช้เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา Seeme.me
จะเป็นช่องทางใหม่บนโลกออนไลน์ที่น�ำเสนอคอนเทนต์ประเภทต่างๆ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ
วางเป้าหมายให้ Seeme.me เป็นแหล่งรวมคอนเทนต์คณ
ุ ภาพของทุกคนทีต่ อ้ งการแชร์เรือ่ งราวสูส่ าธารณะอย่างถูกลิขสิทธิ์
และสามารถสร้างรายได้ผ่านการลงโฆษณาที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริง Seeme.me ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนับตั้งแต่
ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2561 และคาดว่าจะเป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ให้กบั กลุม่ บริษทั ในอนาคตอีกทางหนึง่
กว่า 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลในประเทศไทย ให้เป็นที่นิยมผ่านรูปแบบ
ธุรกิจทางด้านกีฬา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้น
ด้านกีฬาบาสเกตบอลเป็นหลัก ในโครงการจัดสอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลโดยนักกีฬาของสโมสร โมโน แวมไพร์
ตามโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ การด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลยังเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ไม่น้อยไปกว่าการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับคะแนนผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกัน และ
ได้รับคะแนนเต็มในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่สี่อีกด้วย ความส�ำเร็จเหล่านี้แสดงถึงเจตนารมย์
ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการเงิน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ทุ่มเทในการท�ำงานเสมอมา
ทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง ขอให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทโมโนยังคงมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อช่วงชิงเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น
ดิจิตอลเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ
ผูใ้ ห้บริการด้านสือ่ และการให้บริการข้อมูลรวมทัง้ ความบันเทิง ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตระหนักถึงความท้าทาย
ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการน�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ควบคู่กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความตั้งใจดังกล่าว ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ปรับตัวในทิศทางดีขึ้น ผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีก�ำไรในปี 2560 โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอล
ช่อง MONO29 แม้เดือนตุลาคม บริษทั ฯ จะหยุดท�ำการตลาดเพือ่ ความเหมาะสมในช่วงพระราชพิธสี ำ� คัญ แต่ผลประกอบการ
ก็ปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคม ผลจากเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของช่อง MONO29 และการควบคุมต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพท�ำให้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 58 ล้านบาท
ในการด�ำเนินธุรกิจปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์และการให้บริการด้วยการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่เรตติ้งทีวีดิจิตอลช่อง MONO29 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกในปีหน้าจากคอนเทนต์
ระดับพรีเมี่ยมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ ธุรกิจดูหนังออนไลน์ก็พร้อมตอบรับการใช้งานบนดิจิตอลแพลตฟอร์มทุกรูปแบบ
ด้วยคลังวิดีโอความคมชัดสูง ธุรกิจภาพยนตร์ยังคงน�ำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายทุกเดือน ส่วนธุรกิจสมัคร
รับข้อมูลข่าวสารก็มีแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ มาน�ำเสนออย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ช่วงปลายปีบริษัทฯ ยังได้เปิดตัว
Seeme.me แหล่งรวมคลิปวิดีโอแห่งใหม่ของคนไทย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นช่องทางขยายรายได้จากโฆษณาออนไลน์
ในปีถัดไป นอกจากนี้ ธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจกีฬา ยังเป็นช่องทางให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยกลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลให้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมากขึ้น พร้อมสร้างภาพลักษณ์โมโนคู่กับ
กีฬาบาสเก็ตบอล ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลระดับประเทศ 3 รายการ
มีการจัดโครงการให้นักกีฬาของสโมสร โมโน แวมไพร์ พบปะเยาวชนเพื่อสอนทักษะพื้นฐานการเล่นบาสเก็ตบอล
รวมทั้งการสร้างสนามบาสเก็ตบอลในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเพื่อสังคมอีกหลายโครงการ อาทิ
การสร้างอาคารเรียนในต่างจังหวัด การมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชน
ส�ำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ส่งผลให้ MONO ได้รับเลือกเข้าสู่
ดัชนี sSET ในช่วงครึ่งปีแรก และ SET100 ในช่วงครึ่งปีหลัง ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
สถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และที่ส�ำคัญ ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัททุกท่านส�ำหรับความทุ่มเทที่น�ำพาให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ กลุ่มบริษัท
ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างเต็มก�ำลัง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งพัฒนาผลงานและบริการ
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่านต่อไป

นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี

กรรมการ

คณะกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก

อายุ 45 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 66.30%, MONO-W1 : 61.97%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แจส โฮลดิ้ง 2017
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ
		
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม

1

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

อายุ 45 ปี
ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Bentley University, Massachusetts, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.68%, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ
		
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิลล่า คุณาลัย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10

นายซัง โด ลี

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
อุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
University of Technology, Sydney, Australia
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

อายุ 42 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.44%, MONO-W1 : 0.000003%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

1

อายุ 37 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.22%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2548 - 2558
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

อายุ 49 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.33%, MONO-W1 : 0.05%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
		
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

1

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
อายุ 62 ปี
กรรมการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�ำโรง
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - 2551
บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Ethical Leadership Program รุน่ ที่ 2/2558
-- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
-- Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 25/2554
-- Role of the Nomination and Governance Committee
รุน่ 1/2554
-- Refresher Course DCP รุน่ 2/2552
-- Monitoring Fraud Risk Management รุน่ 1/2552
-- Role of the Compensation Committee รุน่ 7/2551
-- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุน่ 2/2551
-- Monitoring the Quality of Financial Report รุน่ 5/2550
-- Monitoring the Internal Audit Function รุน่ 1/2550
-- Improving the Quality of Financial Report รุน่ 1/2549
-- Audit Committee Program (ACP) รุน่ 2/2547
-- Director Certification Program (DCP) รุน่ 38/2546
-- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2546

1

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปัจจุบัน		
กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร
		
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน		
อนุกรรมการตรวจสอบ
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
		
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปัจจุบัน		
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน
		
และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
		
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ี้ แอนด์ พาวเวอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. ไทยวาโก้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานคณะกรรมการสรรหา
		
และประธานคณะกรรมการพิจารณา
		
ผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 - 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการบรรษัทภิบาล
		
บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายปรีชา ลีละศิธร

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุน่ ที่ 58
ปีการศึกษา 2558 - 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่น 101/2556
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 7/2551

อายุ 54 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และประธานกรรมการสรรหาและ
		
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
		
บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
		
บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

1

อายุ 52 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO และ MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
		
ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. มีเดีย เชคเกอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. นิวไวเต็ก

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายจิรประวัติ บุณยะเสน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เลขานุการบริษทั และผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
และกรรมการบริหาร

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)
MONO
TECH

รายชือ่

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
MUSIC

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO
PD

MONO
BC



D

D

D

D

D

D

D

D,ED,
Exec
D,ED,
Exec

D,ED,
Exec
D,ED

D,ED

D,ED,
Exec
D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED,
Exec

D,ED,
Exec
D,ED

D,ED,
Exec
ED

D

D

D

D

D

D

D,ED,
Exec

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED,
Exec

D,ED

D,ED,
Exec

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

D

7. นายปรีชา ลีละศิธร

D

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

D

9. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ED,
Exec

10. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

Exec

11. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

Exec

12. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

ED,
Exec

13. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

Exec

14. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

Exec

1. MONO TECH 		
2. MONO GEN		
3. MONO TRAVEL
4. MONO MUSIC		
5. MONO FILM 		
6. MONO INFO		
7. MONO PD		
8. MONO BC		
9. MONO SPORT
หมายเหตุ :
 = ประธานกรรมการ
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=
=
=
=
=
=
=
=
=

D,ED

D
ED

ED

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
บจก. โมโน ทราเวล
บจก. โมโน มิวสิค
บจก. โมโน ฟิล์ม
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
บจก. โมโน โปรดักชั่น
บจก. โมโน บรอดคาซท์
บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์

D = กรรมการ

ED = กรรมการบริหาร

Exec = ผู้บริหาร

บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)

บริษทั ย่อย (ต่างประเทศ)

MONO
SPORT

MONO
RADIO

MONO
RADIO
BC

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D,ED

D,ED,
Exec
ED

D,ED

D, ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

ED

D,ED,
Exec
D,ED

D, ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED,
Exec

D,ED,
Exec

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

D,ED

ED

D,ED,
Exec

D,ED,
Exec

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

D,ED,
Exec

10. MONO RADIO
11. MONO RADIO BC
12. MONO TALENT
13. T MOMENT		
14. MONO PLAY		
15. MONO ASTRO
16. MONO VIETNAM
17. MONO HK		
18. MONO INDO		
19. YUNNAN MONO

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

MONO
T
MONO
TALENT MOMENT PLAY

MONO MONO MONO
ASTRO VIETNAM HK

MONO
INDO

บริษทั
ร่วมทุน
YUNNAN
MONO

D

บจก. โมโน เรดิโอ
บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์
บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
บจก. ทีโมเมนต์
บจก. โมโน เพลย์
บจก. โมโน แอสโทร
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
Mono Technology Hong Kong Limited
PT. Mono Technology Indonesia
Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd.

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายชือ่

1

TTTBB TTTI JASTEL

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

D

D

D

PA
D

JINET ACES PBF PINVEST GS
D

D

D

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
1. TTTBB
2. TTTI		
3. JASTEL
4. PA		
5. JINET
6. ACES		
7. PBF		
8. PINVEST
9. GS		

=
=
=
=
=
=
=
=
=

D

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
บจก. พรีเมียม แอสเซท
บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา
บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

รายละเอียดกรรมการของบริษทั ย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
บริษทั ย่อย 2

รายชือ่

MONO BC

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

D

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ED

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ED

5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ED

6. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

D,Exec

=

หมายเหตุ :

D = กรรมการ

1
2

D,ED,Exec

3. นายซัง โด ลี

MONO BC

บจก. โมโน บรอดคาซท์
ED = กรรมการบริหาร

Exec = ผู้บริหาร

ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปี 2560
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D

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม

ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบก�ำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (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)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)
1/

2560

2559

2558

5,736.60
2,997.37
2,739.23

5,391.66
3,026.05
2,365.61

5,277.74
2,854.18
2,423.56

2,528.67
2,575.71
148.71

2,076.76
2,112.70
(94.89)

1,892.96
1,925.14
(407.11)

58.17

(249.55)

(486.57)

0.02
3,351.57

(0.08)
3,172.66

(0.16)
3,085.56

2560
27.48
4.02
2.26

2559
20.18
(6.21)
(11.81)

2558
12.69
(23.21)
(25.27)

2.67
1.09

(1.78)
1.28

(7.63)
1.18

2560
3,390.74
0.10

2559
3,200.94
0.10

2558
3,100.93
0.10

0.060
0.030
0.030
377.20

0.030
0.030
38.66

-

2.28

(10.42)

(18.24)

ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายงานประจ�ำปี 2560
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19

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญในปี 2560
• วันที่ 4 มกราคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรายชื่อ

102 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่อเนื่องเข้าเป็นองค์ประกอบ
ดัชนีใหม่ “sSET Index” เพิ่มเติมจากดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่
เพื่อใช้เป็น benchmark index ส�ำหรับการลงทุนและสามารถต่อยอด
ใช้ เ ป็ น ดั ช นี อ ้ า งอิ ง เพื่ อ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ในอนาคต
โดยหลักทรัพย์ MONO ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี sSET

• วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จัดตัง้ บริษทั ย่อย 2 บริษทั โดยบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ได้แก่ 1. บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตและบริการที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับเกมออนไลน์
2. บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ด้านโหราศาสตร์และ
ทักษะเพื่อส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย

• วันที่ 10 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน

MThai Top Talk-About 2017 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดบนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เป็นการประกาศ
รางวัลให้แก่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ทั้งดารานักแสดง
นักกีฬา และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นก�ำลังใจ และ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

• วันที่ 21 มีนาคม 2560 งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก

จาก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง” รอบกาล่าพรีเมียร์
มีเหล่าผู้บริหาร ผู้ก�ำกับ และนักแสดงน�ำจากภาพยนตร์
ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ แขกผู ้ มี เ กี ย รติ ใ นวงการและบรรดา
สื่ อ มวลชนที่ ม าร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั น อย่ า งคั บ คั่ ง
ณ ลานอินฟินิตี้ ฮอล์ล ชั้น 5 โรงภาพยนตร์พารากอน
ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
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• เดือนมีนาคม 2560 บริษทั โมโน แอสโทร จ�ำกัด (Mono Astro)
ขยายตลาดด้ ว ยการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั่ น Neptune
อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ ในรู ป แบบการดู ด วงออนไลน์ ที่ ส ะดวก
ใช้งานง่าย ไม่ต้องรอคิว Neptune ดูดวงออนไลน์รองรับทั้งระบบ
iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมี
นักพยากรณ์หลากหลายมากกว่า 100 ท่าน

• วันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท โมโน สปอร์ต

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด ธนาคารออมสิน การกีฬา
แห่งประเทศไทย และสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย
ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬายัดห่วงระดับอาชีพ
“ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2017”
(GSB TBL 2017) ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 6 ติดต่ อ กั น
โดยจะท� ำ การแข่ ง ขั น ระหว่ า งวั น ที่ 13 พฤษภาคม
ถึ ง 22 กรกฎาคม 2560 ชิ ง เงิ น รางวั ล รวมกว่ า
1.2 ล้านบาท

• เมษายน 2560 เปิดใช้งานเว็บไซต์ Seeme.me

วิดโี อพอร์ทลั ออนไลน์คณ
ุ ภาพของคนไทย เพือ่ ตอบสนอง
ความนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น

• วันที่ 11 มิถุนายน 2560 บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

เพิ่มศักยภาพด้วยการเริ่มธุรกิจ Showbiz Business
โดยร่วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสิน จัด GSB
2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทั้งหมด
7 คอนเสิร์ต ที่น�ำศิลปินต่างขั้วโคจรมาเจอกันครั้งแรก
บนเวทีคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประกาศรายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ใช้ ค� ำ นวณ
ดั ช นี SET50 ดั ช นี SET100 ดั ช นี SETHD
และดั ช นี sSET ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง 2560
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) โดยหลักทรัพย์
MONO ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET100

• วันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด

เปิดตัวเกม Boxing Angel เกมมือถือแนว Fighting Action
RPG ที่มีตัวละครเป็นนักมวยสาวน่ารัก พร้อมเพลิดเพลิน
ไปกับเสียงพากย์จากนักพากย์การ์ตนู อนิเมะชือ่ ดังจากญีป่ นุ่
ซึ่งในเดือนแรกที่ให้บริการ Boxing Angel ได้ติดอันดับ
Top 3 ของเกมแอคชั่นที่ออกใหม่ โดยในปัจจุบัน Boxing
Angel มียอด Download กว่า 200,000 Downloads และ
ยอดผู้เล่น active ในแต่ละเดือนกว่า 80,000 คน

• เดือนตุลาคม 2560 MONO Group คว้าสิทธิ์การแข่งขัน

บาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลก และมี
ผูต้ ดิ ตามชมจากทัว่ โลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสด
การแข่งขันผ่านทางฟรีทีวีดิจิตอล “ช่อง MONO29” และ
ทางทีวีดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดู ก าล
2017 - 2018 นี้ พร้ อ มชมย้ อ นหลั ง ไฮไลท์ ก ารแข่ ง ขั น
ผ่านทางเว็บไซต์ Seeme.me

• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท โมโน สปอร์ต

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ร่ ว มกั น จั ด งานแถลงข่ า ว
การแข่งขัน “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” ซึ่งเป็นลีก
การแข่งขันบาสเกตบอลที่เปิดโอกาสและประสบการณ์ให้
นักเรียนได้พฒ
ั นาและต่อยอดแผนพัฒนากีฬาอาชีพตามแนว
นโยบายของภาครัฐ โดยการแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศในระดับ
ประเทศ” จะจัดการแข่งขันในวันที่ 8-15 มกราคม 2561 ณ
สนาม STADIUM 29 ถนนชัยพฤกษ์
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 50 ล้านบาท
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก
กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate”
ชั้นน�ำของเมืองไทย โดยเริ่มให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนา
รูปแบบมาเป็นเว็บไซต์วาไรตี้ส�ำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิต้ีขนาดใหญ่ท่ีมีเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายและ
เป็นที่รู้จักกันดีอย่าง www.mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
พร้อมด้วยการพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมัครรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆ
โดยด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญ่ของประเทศ เริ่มต้นให้บริการ
ในรูปแบบ Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน Short Message Service (SMS)
เพื่อแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นที่แรก และกลายมาเป็น
ต้นแบบที่รายการโทรทัศน์ต่างๆ น�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ปี 2557 ภายหลังจากที่บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ในหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษทั ได้เปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์
“โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” จากการด�ำเนินธุรกิจ
มา 4 ปี ที่ช่อง MONO29 น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่อง
เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับต้นๆ ส่งผลให้ธุรกิจสื่อทีวีกลายเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลาย ทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา เพลง ฯลฯ
ซึ่งปัจจุบันเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังพัฒนาช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น อย่าง Seeme และการสร้าง
ฐานโซเชียลมีเดีย ซึ่งท�ำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันแบบครบวงจร
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน
ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2556 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 140 ล้ า นบาท บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น สุ ท ธิ จ ากการเสนอขายหุ ้ น รวม
2,702.75 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท
เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO-W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในการย้าย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับ
การระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ในปี 2558 - 2560 บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด รวมถึงการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO–W1 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุน
จดทะเบียน 519,699,997.50 บาท และมีทุนช�ำระแล้วเป็น 339,074,022.40 บาท

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน�ำ
ของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

กลุ่มบริษัท โมโน บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น
สร้างสรรค์

สนับสนุน

สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่า
และความสุขในทุกรูปแบบ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้าง

ส่งเสริม

เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

แสวงหา
โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั ธุรกิจหลักทีส่ ร้างรายได้สงู สุดให้กบั กลุม่ บริษทั โมโน คือ ธุรกิจสือ่ ทีวี ภายใต้สถานีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์”
(MONO29) เมื่อได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการ ช่อง MONO29 มีทิศทางช่องที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศ
ในการเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” เน้นน�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ
ท�ำให้ในปี 2560 MONO29 ยังคงครองอันดับความนิยม (เรตติ้ง) ของผู้ชมในอันดับที่ 4 ของช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด
และมี เ รตติ้ ง ของผู ้ ช มที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากเริ่ ม แรกที่ มี ก ลุ ่ ม ผู ้ ช มเพี ย งกรุ ง เทพ และหั ว เมื อ งใหญ่ ปั จ จุ บั น
ขยายไปยังชานเมือง และต่างจังหวัดมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะก้าวสู่อันดับเรตติ้ง 1 ใน 3 ของช่อง
ที่มีผู้ชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อทีวีในปัจจุบัน
โดยการคัดสรรรายการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความบันเทิงที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบัน
บริษัทมีสื่อครอบคลุมครบวงจร อันได้แก่ สื่อทีวี (MONO29, MONO PLUS) สื่อออนไลน์ (MThai.com, Seeme.me)
ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารความบันเทิงต่างๆ (Monomaxxx.com) และสื่อวิทยุ (คลื่น Fresh 91.5FM)
ความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว คือ เป้าหมายการเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์
ด้วยการสรรหาและผลิตเนื้อหาประเภทริช คอนเทนต์ (Rich Content) ที่มีคุณภาพ อันได้แก่ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และขยายช่องทางไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้ง
การบริหารลิขสิทธิ์แบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการบริหารสิทธิ์
จากส่วนธุรกิจต้นน�้ำ ไปถึงการตลาด และการบริการถึงผู้บริโภคปลายน�้ำ ซึ่งประกอบด้วย

• การผลิตภาพยนตร์ไทย โดยค่ายทีโมเมนต์ (T Moment)
• การผลิตละครไทย โดยช่อง MONO29
• การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด
• การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
• การผลิตเนือ้ หา เสนอความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านหนังสือ หรือบล็อก โดยส�ำนักพิมพ์ Mono Books
นอกจากการกระจายข้อมูลระหว่างสื่อต่างๆ ภายในเครือบริษัทแล้ว บริษัทได้มีการเผยแพร่ริช คอนเทนต์ ดังกล่าว
ให้สามารถรับชมได้ทั่วโลกผ่านทาง MThai.com และ Seeme.me และขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย ละครไทย ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านผ่านบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 17 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภาพรวม
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน มิวสิค จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด 100%

บริษทั โมโน เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด 100%
บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด 100%
บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด 100%
PT. Mono Technology Indonesia 99% 1
Mono Technology Vietnam Company Limited 100%
Mono Technology Hong Kong Limited 100%
Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd. 42% 2

1
2

บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 1%
บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย Mono Technology Hong Kong Limited 42%
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กลุ่มบริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1) ธุรกิจสื่อ (Media Business)
• ธุรกิจสือ่ ทีวี ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ทเี่ น้น

คุณภาพเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์”
(MONO29) ภายใต้สโลแกน “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” จากสตูดิโอชั้นน�ำ
ต่างประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง
ส�ำหรับออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS)
ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวันจบ”

• ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริการคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยบริการที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ได้แก่ Mthai.com ให้บริการคอนเทนต์ และ
ความบันเทิง ส�ำหรับลูกค้าในแต่ละไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริการวิดีโอออนไลน์คุณภาพ
พร้อมการให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร

• ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลดิจิตอลคอนเทนต์

ทีร่ องรับทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ตา่ งๆ โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
และแอพพลิเคชั่น ที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบการบอกรับสมาชิก อาทิ Monomaxxx บริการ
ดูหนัง ซีรีส์ การ์ตูน ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่จ�ำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริการ
คลังความรู้ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา, Neptune บริการดูดวงออนไลน์ ด้วยนักพยากรณ์
ที่มีคุณภาพและชื่อเสียง

• ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายใต้คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภายใต้คอนเซ็ปต์
“เพราะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมีเหล่าดีเจที่มีความสดใส มาส่งมอบความสุขให้กับผู้ฟัง
ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรม
ของคลื่น และร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต

2) ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)
• ธุรกิจภาพยนตร์ เน้นการให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์

คุณภาพโดยค่ายโมโน พิคเจอร์ และค่ายทีโมเมนต์ โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด เป็น
ผู้จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน�ำ
ออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี
และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยให้กับต่างประเทศ รวมถึงการน�ำภาพยนตร์ที่ผลิตเอง และ
ภาพยนตร์ที่ได้ลิขสิทธิ์มา น�ำมาให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท

• ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล

จัดการแข่งขันกีฬาในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักกีฬาทั้งเยาวชนและอาชีพ
ให้ก้าวสู่ระดับสากล รวมถึงจัดตั้งและสนับสนุนทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ และทีมสโมสร
โมโน ทิวไผ่งาม
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• ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่าย
โมโน มิวสิค เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจติ อล ผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming)
ที่เป็นที่นิยม อาทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify และดูแลบริหารจัดการนักแสดง
ศิลปิน โดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ

• ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสาร

และพ็อคเก็ตบุ๊คที่น�ำเสนอ สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลายหลายแนว
ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งพัฒนาเป็นรูปแบบ E-Book ภายใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital
Book Store โดยมีนิตยสารในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตาร์ (Gossip Star) แคมปัส สตาร์
(Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) อะลัวร์ (A’Lure)
และรัช (Rush)
หนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค จากส�ำนักพิมพ์ภายใต้ โมโนพับลิชชิ่ง ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์เฮอร์
(Her Publishing) ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์
(Maxx Publishing) ส�ำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส�ำนักพิมพ์มูฟ
(Move Publishing)

• ธุรกิจเกม เป็นผู้พัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผู้เล่นสามารถสนุก

กับเกมที่หลากหลาย ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้ง เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกม RPG (Role
Playing Game) ฯลฯ โดยให้บริการทั้งในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื้อไอเทม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ตัวละครในเกม

• ธุรกิจท่องเที่ยว ให้บริการด้านท่องเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และ

จองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online Hotel Booking) แบบครบวงจร ผ่านเว็บไซต์
Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และให้บริการคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะน�ำ
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี 2558 - 2560 เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
ตามกลุม่ ธุรกิจ
1. กลุ่มธุรกิจสื่อ
1) รายได้โฆษณา

2) รายได้จากธุรกิจ
สมัครรับข้อมูล
ข่าวสารและ
บันเทิง

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั

ปี 2560
ปี 2559
%
การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

Mono Tech

-

Mono Gen

100

Mono Broadcast1/

100

Mono Production

100

Mono Radio

100

Mono Radio
Broadcast

100

Mono Tech

-

Mono Gen

100

Mono Info

100

Mono Travel

100

Mono Music

100

Mono Film1/

100

Mono Broadcast1/

100

Mono Radio

100

Mono Play

100

Mono Astro

100

Mono Indo

100

Mono Korea

100

Mono Vietnam

100

ปี 2558
ล้าน
บาท

ร้อยละ

1,648.82

64.01 1,089.56

51.57 760.36

39.50

722.08

28.03 891.19

42.18 989.11

51.38

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ประเภทรายได้
ตามกลุม่ ธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั

ปี 2560
ปี 2559
%
การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์
Mono Film1/

100

T Moment

100

2) รายได้จาก
ธุรกิจกีฬา

Mono Sport1/

3) รายได้จาก
ธุรกิจเพลง

1) รายได้จาก
ธุรกิจภาพยนตร์

4) รายได้จาก
ธุรกิจอื่น

รายได้จากการขาย
และให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

66.44

2.58

43.93

2.08

80.03

4.16

100

41.20

1.60

14.15

0.67

5.14

0.27

Mono Music

100

17.65

0.70

5.14

0.24

22.46

1.17

Mono Radio

100

Mono Talent

100

Mono Gen

100

32.48

1.26

32.79

1.58

35.86

1.86

Mono Travel

100

Mono Production

100

Mono Play

100

Mono Astro

100
98.30 1,892.96

98.33

2,528.67
47.04

98.17 2,076.76
1.83

35.94

1.70

1.67

2,575.71 100.00 2,112.70 100.00 1,925.14 100.00

หมายเหตุ : 1/ บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production
ซึ่งถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100
บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100
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32.18

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์

ธุรกิจสื่อทีวี
ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2560

1.9%
2.9%

1.5%
0.9%
สื่อทีวีอนาล็อก
สื่อทีวีดิจิตอล

4.4%

สื่อหนังสือพิมพ

5.8%

สื่อในโรงภาพยนตร

6.3%

40.4%

6.7%
7.6%

ปายโฆษณา
สื่อขนสงมวลชน
สื่อวิทยุ
สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม

21.6%

สื่อนิตยสาร
สื่ออินเทอรเน็ต
สื่อในรานคา

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

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท โดยมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทีวีถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของตลาดรวม หรือมูลค่า 65,786 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าโฆษณาทางทีวีอนาล็อกร้อยละ 40.4
ทีวีดิจิตอลร้อยละ 21.6 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ารวม 70,994 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7.3 โดยสื่อทีวีอนาล็อก ลดลงถึงร้อยละ 13.1 ส่วนสื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ลดลงร้อยละ 15.6 ในขณะที่
สื่ อ ที วี ดิ จิ ต อลมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น โดยเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.4 แต่ ห ากเที ย บกั บ จ� ำ นวนช่ อ งสถานี ที่ มี จ� ำ นวนมาก
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ถือได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ ในปี 2560 ธุรกิจสื่อและบันเทิงยังคงได้รับผลกระทบจากการขอความร่วมมือ
ส�ำหรับเงื่อนไขการออกอากาศในช่วงเดือนที่มีพระราชพิธีส�ำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 หากใน 1 - 2 ปีต่อจากนี้ ปัจจัยบวกด้านการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
และการขยายโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ท�ำให้คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดสื่อทีวีดิจิตอลเติบโต
ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน รวมถึงเดือนธันวาคม 2560 กสทช.เห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อ
ผู้ประกอบการในปี 2561
ปี 2560 ถือเป็นการเข้าสูป่ ที ี่ 4 ของการด�ำเนินธุรกิจทีวดี จิ ติ อลของกลุม่ บริษทั ในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวี
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ระดับพรีเมียมที่น่าสนใจ เพื่อครองใจกลุ่มผู้ชม และรักษาระดับ
ความนิยมของช่องและรายการ (เรตติง้ ) ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ซึง่ ต้องอาศัยทุกกลยุทธ์ทงั้ ด้านการบริหารคอนเทนต์
การท�ำการตลาดและการจัดกิจกรรม พร้อมทัง้ ขยายกลุม่ ผูช้ มในต่างจังหวัด เพือ่ สร้างเรตติง้ ให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งจะเห็นได้จากเดือนธันวาคม 2560 มีเรตติ้งของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 4 ปี
ขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 23.59 น. อยู่ที่ 0.803 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด
ถือได้ว่าบริษัทได้รับความส�ำเร็จในด้านการรับรู้และเป็นที่จดจ�ำส�ำหรับกลุ่มผู้ชม
เรตติ้งของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

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

ช่อง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1 35 ช่อง 7

2.005 2.204 2.306 2.182 2.081 1.875 2.136 2.124 2.153 2.025 2.204 2.077

2 33 ช่อง 3 HD

1.485 1.388 1.359 1.398 1.309 1.337 1.243 1.255 1.556 1.334 1.252 1.265

3 23 ช่อง WORKPOINT TV 1.072 1.094 1.165 1.132 1.078 1.102 1.079 0.972 0.965 0.763 0.784 0.808
4 29 ช่อง MONO29

0.720 0.648 0.634 0.691 0.698 0.651 0.730 0.714 0.755 0.638 0.739 0.803

5 27 ช่อง 8 RS

0.496 0.509 0.483 0.514 0.572 0.638 0.646 0.598 0.611 0.444 0.666 0.647

6 31 ช่อง ONE (GMM)

0.551 0.561 0.543 0.497 0.472 0.420 0.500 0.476 0.484 0.807 0.611 0.522
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ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร
ผลส�ำรวจมูลค่าโฆษณาผ่านสือ่ ดิจติ อล ปี 2560 ในช่วงครึง่ ปีแรก มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 6,086 ล้านบาท และ
คาดว่าประมาณการทั้งปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณารวม 12,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 29 แพลตฟอร์มหลัก
ที่เป็นที่นิยมสูงสุด ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ยูทูป และ สื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display) ซึ่งรวมกันแล้วสูงถึงร้อยละ 50 ของมูลค่า
โฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลทั้งหมด ทั้งนี้ เห็นได้ว่าสื่อดิจิตอลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด อันเนื่องมาจากผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารและการรับส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้น ทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
ที่ใช้ในครัวเรือน และอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้ง ในปัจจุบัน พฤติกรรมด้านความนิยม
ในการบริโภคคอนเทนต์ได้เปลี่ยนจากข้อความ และภาพนิ่ง เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ ท�ำให้ในหลายๆ สื่อเริ่มมี
การปรับตัวให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เป็นธุรกิจ
ที่บริษัทมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของลูกค้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ยอดนิยมของประเทศอย่าง Mthai.com ที่เป็นเว็บคอมมูนิตี้ และเป็นแหล่ง
รวบรวมวิดีโอขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าเข้าชมจ�ำนวนมาก บริการสมัครข้อมูลข่าวสาร (Subscription) แม้ว่ารายได้รวมลดลง
จากความนิยมของบริการข้อมูล SMS จะลดลง แต่มูลค่ารายได้ยังคงมีนัยยะส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจต่อไป โดยยังคง
รักษาฐานลูกค้าที่ใช้งานในกลุ่มที่ใช้งานทางธุรกิจ (Corporate SMS) และการปรับกลยุทธ์ โดยปรับปรุงบริการอื่นๆ เพิ่ม
อาทิ บริการดูหนังออนไลน์ของ Monomaxxx ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนชอบดูภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ ได้จาก
ทุกทีแ่ ละรองรับทุกอุปกรณ์ บริการ Tutor Me รองรับกลุม่ ลูกค้าวัยเรียน ทีส่ ามารถเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment
บริการ Neptune ดูดวงออนไลน์ ศูนย์รวมนักพยากรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและชือ่ เสียง และให้บริการพยากรณ์ได้ทกุ วัน 24 ชัว่ โมง
ล่าสุดบริษัทได้พัฒนาบริการวิดีโอออนไลน์คุณภาพ Seeme.me เป็นอีกช่องทางส�ำหรับการน�ำเสนอคอนเทนต์
วิดีโอที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท และเปิดส�ำหรับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์จากภายนอกเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจะเป็นแหล่ง
รวมวิดีโอคอนเทนต์ของผู้ให้บริการคอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ของคนไทย ซึ่งเริ่มเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2560
มีทงั้ ผูช้ มให้ความสนใจเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และพันธมิตรทางธุรกิจด้านคอนเทนต์สนใจเปิดแชนแนลของตนเองมากกว่า
12,000 คลิป (ณ ธันวาคม 2560)

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2555 - 2560 และสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2560

ที่มา : สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
ณ สิน้ ปี 2560 มูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่ วิทยุ มีมลู ค่า 4,476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม
จากปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 5,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และผลจาก
การขยายตัวของสื่อดิจิตอลอื่นๆ ท�ำให้ผู้ฟังใช้เวลาอยู่กับสื่อเดิม (Traditional Media) ลดลง ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัท
เข้ามาด�ำเนินธุรกิจสื่อวิทยุ ภายใต้คลื่น Mono Fresh 91.5FM ด้วยความต้องการเพิ่มสื่อของบริษัท ให้ครอบคลุม
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ชอบฟังเพลง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจเพลงของบริษัท และเป็นอีกช่องทาง
ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือ ซึ่งคลื่นน้องใหม่ต้องอาศัยเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
รู้จักผ่านการน�ำเสนอเพลงที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง และใช้สื่อโซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ เพิ่มฐานลูกค้าทางออนไลน์ ทั้งนี้
ในปี 2560 บริษัทอาศัยประสบการณ์และบุคลากรด้านธุรกิจเพลง จัดการแสดงคอนเสิร์ต Mono Fresh 2 Tone Concert
ณ Mono29 Studio และแสวงหาพันธมิตรในรูปแบบสปอนเซอร์ชิป (Sponsorship) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
และจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ธุรกิจจะมุ่งเน้นในปีต่อไป
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ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์
ส�ำหรับบริการด้านคอนเทนต์ และความบันเทิง บริษัทเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งภาพ เพลง วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ โดยให้ความส�ำคัญกับไลฟ์สไตล์ความต้องการ
ของลูกค้า คุณภาพคอนเทนต์ การรองรับด้านเทคโนโลยี และกระจายคอนเทนต์ไปยังกลุ่มสื่อภายในของบริษัทที่มี
อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์บนช่อง MONO29 คลิปสาระ
และความบันเทิงบนแอพพลิเคชั่น “Seeme” ภาพยนตร์ออนไลน์บน Monomaxxx ฯลฯ ซึ่งการบริหารจัดการคอนเทนต์
และลิขสิทธิ์ในสื่อที่มีอยู่ มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจภาพยนตร์
คอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักของกลุ่มบริษัท ทั้งการจัดหาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
เข้ามาฉายโดย Mono Film การผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพโดย T Moment ตลอดจนการบริหารคอนเทนต์ภาพยนตร์
แบบครบวงจร ตั้งแต่
การฉายผ่านโรงภาพยนตร์

การฉายทางโทรทัศน์ ช่อง MONO29

การฉายทางออนไลน์ ผ่าน Monomaxxx

ที่กลุ่มบริษัทมีครอบคลุมทุกสื่อ ท�ำให้บริษัทสามารถเจรจาข้อตกลง การจัดซื้อลิขสิทธิ์จ�ำนวนมาก และเป็นพันธมิตร
กับค่ายหนังชัน้ น�ำ และค่ายหนังอิสระทัง้ ในและต่างประเทศ เพิม่ โอกาสและทางเลือกในการจัดหาภาพยนตร์ทหี่ ลากหลาย
และมีการตอบรับที่ดีมากขึ้น แม้ว่าตลาดภาพยนตร์ในประเทศไทยยังมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งทางออนไลน์ และ
โซเชียลมีเดีย แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าการปรับตัวของบริษัทในการบริหารคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกสื่อ การท�ำการตลาด
เจาะกลุ่มเป้าหมาย และความแข็งแกร่งของสื่อภายในที่มีจะเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

ธุรกิจกีฬา
ขณะทีค่ อนเทนต์ดา้ นกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมในหมูค่ นไทย อย่างฟุตบอล มีผนู้ ำ� เสนอคอนเทนต์ดา้ นนีจ้ ำ� นวนมากแล้ว
บริษัทจึงได้สร้างความแตกต่าง และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล โดย

•
•
•
•

พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล สร้างทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
จัดการแข่งขันกีฬาหลายระดับในประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
ส่งเสริมทีมบาสเกตบอลไทยให้เข้าสู่อันดับโลก

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ซึ่งบริหารจัดการในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่การแข่งขันผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
วงการกีฬาบาสเกตบอลเป็นที่นิยม รวมถึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
กีฬาบาสเกตบอลเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกีฬาบาสเกตบอล และความร่วมมือกับพันธมิตร
ต่างๆทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ใน 3 - 5 ปีข้างหน้าบาสเกตบอลไทยจะก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น

ธุรกิจเพลง
ปัจจุบันผู้บริโภคฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย ยูทูป ไลน์ทีวี ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้บริโภคเพียงบางส่วนที่ยอมซื้อบริการคอนเทนต์ประเภทเพลง ศิลปินจึงกลายเป็นสื่อ หรือผู้สร้างสรรค์
ผลงานเพลง (Music Creator) ที่ต้องมีผู้ติดตาม หรือฐานแฟนคลับ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในรูปแบบสปอนเซอร์
อีกทางหนึ่ง ค่าย Mono Music จึงเน้นการออกผลงานโดยการท�ำแคมเปญและกิจกรรมผ่านออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
การให้ขอ้ มูลความเคลือ่ นไหวหรือพัฒนาการการฝึกซ้อมของศิลปิน เพือ่ สร้างความผูกพันกับกลุม่ ผูฟ้ งั และฐานแฟนคลับ
หรือการคัดเลือกศิลปินที่มีฐานแฟนคลับอยู่ก่อนแล้ว รวมถึง การเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ท�ำหน้าที่เผยแพร่คอนเทนต์
ประเภทเพลง เพือ่ ให้ผลงานไปสูผ่ ฟู้ งั ในทุกช่องทาง ทัง้ บริการดาวน์โหลดดิจติ อล และการฟังเพลงผ่านคลังเพลงออนไลน์
อย่าง JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify ฯลฯ

ธุรกิจบันเทิง
แม้วา่ ความต้องการสือ่ บันเทิงประเภทสิง่ พิมพ์จะลดลงตามล�ำดับ แต่ภาพลักษณ์ในตราสินค้า (Brand) ในกลุม่ นิตยสาร
ของบริษัทยังคงมีมูลค่าที่สามารถพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์ อย่าง gossipstar.mthai.com หรือ
facebook.com/GossipstarFC ฯลฯ ที่กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2558 ในส่วนของสื่อประเภท
พ็อคเก็ตบุ๊ค นอกจากการพิจารณาที่คุณภาพของเนื้อหาแล้ว บริษัทยังเน้นการคัดเลือกนักเขียนที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ
(Influencer) มีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีฐานแฟนเพจบนโลกออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
รวมถึงพัฒนาบริการ Online Digital Book Store ภายใต้ชื่อ Mbookstore ที่ผู้อ่านสามารถอ่านบนออนไลน์ผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ

ธุรกิจเกม
ตลาดอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยถือเป็นตลาดที่ใหญ่มีมูลค่าถึง 9,000 ล้านบาทในปี 2559 โดยเป็นตลาด
โมบายเกม 3,100 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 30 จากที่ผ่านมา 1-2 ปี ธุรกิจเกมเป็นส่วนหนึ่งใน
ธุรกิจโมบายของกลุม่ บริษทั มาในปี 2560 ได้แยกออกมาเป็นหน่วยธุรกิจทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากเชือ่ ว่าธุรกิจเกมออนไลน์จะเป็น
ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในอนาคต โดยบริษัทได้เปิดตัวเกมแรก คือ Boxing Angel เป็นรูปแบบเกมแอคชั่นแนว RPG (Role
Playing Game) ซึ่งในเดือนแรกที่ให้บริการเกมติดอันดับ 3 ของเกมแอคชั่นที่ออกใหม่ ในอนาคตจะมุ่งพัฒนาและจัดหา
เกมใหม่ๆ ซึ่งเป็นเกมที่มีกลุ่มผู้เล่นกว้างขึ้น รวมถึงเป็นพันธมิตรการจัดกิจกรรมอีสปอร์ต (eSports) เพื่อถ่ายทอดต่อไป

ธุรกิจท่องเที่ยว
ในส่วนของการบริการรับจองห้องพัก และโรงแรม ของโมโน ทราเวล ไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการ
ออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ แต่เป็นการให้บริการที่เน้นควบคู่ไปกับการให้บริการคอนเทนต์ด้านท่องเที่ยว
ผ่านออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย มีการท�ำโปรโมชั่นกับพันธมิตรเจ้าของห้องพัก หรือโรงแรมโดยเฉพาะ หรือการท�ำ
โปรโมชัน่ ในแต่ละช่วงเทศกาล เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั สิทธิพเิ ศษกว่าผูใ้ ห้บริการรายอืน่ รวมถึงการจัดหาบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การท่องเทีย่ ว อาทิ จองรถ กิจกรรมท่องเทีย่ ว การเข้าชมการแสดง ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการแบบ One Stop Service
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน
กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ
คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์
3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจภาพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬา 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบันเทิง
9. ธุรกิจเกม 10. ธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)
1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1.1 ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการผลิตและน�ำเสนอรายการที่มีคุณภาพ สร้างความบันเทิง สาระความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�ำดับการให้บริการ
ช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29)

ช่อง MONO29 ด�ำเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจ
ทีวีดิจิตอลของประเทศไทย โดยปี 2560 ช่อง MONO29 ยังคงครองเรตติ้งอันดับ 4 และพร้อมที่จะมุ่งมั่นเดินหน้า
อย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดยัง้ ทางสถานีสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรสี ด์ งั ” โดยท�ำสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว
กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros.,
Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS, Miramax และได้พันธมิตรเพิ่มเติมจาก 20th Century Fox
รายงานประจ�ำปี 2560
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ซึ่งจะได้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในปี 2561 โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70%
ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ รายการข่าว รายการบันเทิง โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา
การผลิตซีรสี ไ์ ทยด้วยทีมงานมากประสบการณ์และเน้นการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับสูง เพือ่ ขยายกลุม่ เป้าหมายให้กว้างขึน้
โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�ำเสนอผู้ชม ได้แก่
Mega Movies

: ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่สร้างรายได้ Box Office ระดับโลก

Premium Blockbuster

: ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวูด

Thailand’s First Premiere : ภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์จากฮอลลีวูด ออกอากาศบนฟรีทีวีเป็นครั้งแรก
					
และเป็นช่องแรกในประเทศไทย
Hit Movies 		

: ภาพยนตร์คุณภาพ หลากหลายแนว จากนักแสดงชื่อดัง

Happy Family Times

: ภาพยนตร์ดีส�ำหรับครอบครัว

Midnight Cinema		

: ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์เด่นรอบดึก

Premium Series		

: ซีรีส์สุดมันส์ ครองเรตติ้งอันดับต้นๆ ของอเมริกา

Super Series		

: ซีรีส์สุดฮิต

ภาพยนตร์

ซีรีส์ต่างประเทศ
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ซีรีส์ไทย

รายการข่าว รายการวาไรตี้

โปรเจคพิเศษ : ทริป MONO29

รายงานประจ�ำปี 2560
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รายการกีฬา

พร้อมทั้งมีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29
Movie Preview ตลอดทั้งปี งานดนตรีหรือคอนเสิร์ตอย่าง Transmission (EDM Concert), Route66 Songkran
Summer Fest 2017, Single Fest@เชียงใหม่, Wet & Wild Party Concert, คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ "ร็อคเธอเสมอ",
Waterzonic 2017, Season of Love Song 8, Bangkok Countdown 2017 ฯลฯ และมีโอกาสร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์
Bangkok ASEAN Film Festival 2017 งานนิทรรศกาลระดับโลก AVATAR Discover Pandora Exhibition รวมถึง
งานวิ่งต่างๆ และงานแข่งขันไตรกีฬา อาทิ งานบางแสนไตรกีฬา 2017, งาน Toyota Pattaya Triathlon Tour Series
by Mama 2017 และ งาน Pattana Triathlon 2017
ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางฟรีทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอพพลิเคชั่น Mono29 ทั้งระบบ iOS และ Android
1.2 ธุรกิจทีวดี าวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็นผูผ้ ลิตและสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2553 ช่อง MONO PLUS
(โมโน พลัส) ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกย�้ำความแรง เสิร์ฟเนื้อหาสนุก
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
MONO PLUS เริ่มต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “ความสนุกไม่มีวันจบ” น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้น
คุณภาพซึ่งถ่ายท�ำด้วยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร์
ละครไทย ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง
ระบบ C-Band ได้แก่ จานด�ำ Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI, Thaisat, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ, กล่อง IPTV
ของ 3BB และ TOT อีกทั้งรับชมได้ทางเว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง
รายได้หลักของธุรกิจสื่อทีวี MONO29 และ MONO PLUS มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ
(Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่
แสดงตราสินค้า
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2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total
Online Marketing Solution) กับบริษทั คูค่ า้ ตัง้ แต่วางแผนแคมเปญและบริการพืน้ ทีโ่ ฆษณาให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ที่รับชมแบบ
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยซึง่ ผูช้ มสามารถเลือกชมได้ตามทีต่ อ้ งการ และมีรายได้จากการโฆษณาในรูปแบบ Advertising Video
On Demand (AVOD) ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาตามจ�ำนวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่
Mthai.com เป็นเว็บไซต์ด้านบุคคลและสังคมของประเทศไทย ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมในหมวดบันเทิง
ข่าว กีฬา ผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น และอื่นๆ และให้บริการในรูปแบบ Online Media ซึ่งในปี 2560 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เฉลี่ยจ�ำนวน 25 ล้านคน ต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google Display Network)
Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภาพ ที่เริ่มเปิดให้บริการในปลายปี 2560 น�ำเสนอเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร
และความบันเทิง จากคอนเทนต์ภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ภายนอกที่มีศักยภาพ
และ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมาร่วมเป็นพันธมิตร โดยให้บริการในรูปแบบ Advertising Video On Demand
(AVOD) ในปี 2560 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็นจ�ำนวน 9 ล้านคนต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google Display Network)
Seeme.me on Application

3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร (Content Subscription Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิง ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการน�ำเสนอคอนเทนต์ Video
ในรูปแบบการบอกรับสมาชิก มีทั้งการให้บริการแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถสมัครสมาชิก
เพื่อชมคอนเทนต์แบบไม่จ�ำกัดตามระยะเวลาก�ำหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand (TVOD) การชม
แบบรายคอนเทนต์หรือรายครั้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

41

Monomaxxx เป็ น บริ ก าร Online Movie Streaming ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารชมภาพยนตร์ อ อนไลน์ แ บบถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์
ด้วยภาพยนตร์และซีรีส์จากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 14,000 ชั่วโมง ทั้งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ภาพยนตร์ที่ได้
รับรางวัล ภาพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม การ์ตูน ซีรีส์ และสารคดีต่างๆ ซึ่งรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อื่นๆ อาทิ Android box Chromecast ฯลฯ และ
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

Mono Mobile เป็นผู้ให้บริการข้อมูลความบันเทิง ในรูปแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวก
และรวดเร็วผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้บริการทั้งในรูปแบบ Short Message Service (SMS), บริการ Interactive
โดยการโหวตหรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์, บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ภายใต้หมายเลข *336,
บริการ Mobile Site รองรับการเข้าชมคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึง บริการ Tutor Me เป็นบริการ
คลังความรู้ ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา กับการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment ที่น่าสนใจ หลากหลาย
สาขาวิชา โดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
Mono Astro เป็นผู้ให้บริการด้านการพยากรณ์จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ชื่อดัง ผ่านระบบออนไลน์
(Online Horoscope) ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ได้โดยง่าย กับแอพพลิเคชั่น Neptune ดูดวงออนไลน์
ศูนย์รวมนักพยากรณ์ มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จากหลากหลายศาสตร์แห่งการพยากรณ์ อาทิ
โหราศาสตร์ ไ ทย ไพ่ ยิ บ ซี ฮวงจุ ้ ย ฯลฯ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการปรึ ก ษาด้ า นชี วิ ต และธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ แนะน� ำ
ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ อีกทั้ง ได้รวบรวมคอนเทนต์การพยากรณ์ น�ำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเพิ่ม
มากขึ้นอันดับต้นๆ ของประเทศอย่าง https://horoscope.mthai.com และการบริการในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้าสามารถเลือกรับค�ำพยากรณ์ได้รายวันตามนักพยากรณ์หรือศาสตร์ที่ได้เลือกไว้

บริการด้านสื่อและคอนเทนต์ความบันเทิงในต่างประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ปี 2560 ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ หลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายด้าน มีการส่งเสริมการใช้เงินสกุลพม่า (เงินจัต) ท�ำให้ค่าเงินของเมียนมาร์แข็งแกร่งขึ้น
กว่าปีกอ่ น และคาดการณ์วา่ จะมีเสถียรภาพเพิม่ ขึน้ ในปีถดั ไป นอกจากนี้ ยังมีนโยบายและออกกฎหมายต่างๆ เปิดโอกาส
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และดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนอย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์ ถือว่าประเทศไทย
เข้าไปลงทุนสูงเป็นอันดับสอง รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แม้ว่าในเชิงข้อมูลพื้นฐานจะอยู่อันดับสาม แต่หาก
พิจารณาข้อมูลที่แท้จริงจะเห็นว่าบริษัทต่างชาติหลายรายใช้บริษัทของสิงคโปร์เข้าไปลงทุนแทน
ส�ำหรับเศรษฐกิจของเมียนมาร์ มีอัตราการเติบโตช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย อันเนื่องมาจากนโยบายบางประการ
กระทบบางภาคธุรกิจที่อาจชะลอตัว เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ส�ำหรับ
ธุรกิจโทรคมนาคม Viettel ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายที่ 4 ของประเทศ และ
เริ่มเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ MyTel ในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้ตลาดโทรคมนาคมเติบโตและมี
การแข่งขันสูง ส่งผลทางบวกให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้น และธุรกิจบริการด้านข้อมูล MVAS ประเภท SMS ถือว่า
ยังไปได้ดี เนื่องจากชาวเมียนมาร์มีรายได้ไม่สูงนัก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและมีค่าใช้จ่าย
ที่แพงมาก บริการรับส่งข้อมูลแบบ SMS จึงเป็นที่นิยม เพราะประหยัดและรวดเร็ว
ในส่วนธุรกิจให้บริการข้อมูลในเมียนมาร์ของบริษัท ด�ำเนินธุรกิจในนามบริษัทแม่ Mono Technology PCL.
ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Telenor Myanmar และ Ooredoo ในการพัฒนาคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้น และ
ปัจจุบันมีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งในเมียนมาร์อยู่หลายราย รวมถึงมีโอกาสได้ท�ำ
โปรเจคพิเศษต่างๆ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชนอีกด้วย ในอนาคตหน่วยธุรกิจในเมียนมาร์วางแผน
น�ำธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจในประเทศไทย ไปใช้เป็นโมเดลการท�ำธุรกิจที่เมียนมาร์เพิ่มขึ้น

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผูใ้ ห้บริการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงคลืน่ Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะทุกเพลง
สดชื่นทุกวัน” ส�ำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั้งไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ทาง monofresh915.com และแอพพลิเคชั่น Mono Fresh เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน
รวมถึงร่วมพุดคุยกับเหล่าดีเจสวยหล่อได้ทาง facebook.com/MonoFresh91.5
ในปี 2560 บริษัทเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสินจัดการแสดงคอนเสิร์ต ทั้งหมด
7 คอนเสิร์ต 2 รอบการแสดง ในงาน GSB 2 Tone Concert และ Mono Fresh 2 Tone Concert โดยมีคอนเซ็ปต์
น�ำ 2 ศิลปินต่างขั้วดนตรี โคจรมาพบกัน อาทิ พีธ พีระ - บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ , ป๊อด ธนชัย อุชชิน - สิงโต น�ำโชค
โดยจัดขึ้นที่ Mono29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ และเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของการแสดงคอนเสิร์ตที่ตกแต่งแสงสีผ่าน
LED 270 องศาที่สวยงาม
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กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)
5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด ตั้งแต่การผลิตและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์คุณภาพหลากหลายแนว การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
การน�ำออกฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดต่างประเทศ
ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการที่น่าสนใจ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจสื่อทีวีของบริษัท ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสื่อทางอินเทอร์เน็ต
ในปี 2560 บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด ค่ายภาพยนตร์น้องใหม่ เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง
ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ได้ 2 ผู้ก�ำกับใหม่อย่าง ชานนท์ ยิ่งยง และภูวนิตย์ ผลดี พร้อมด้วยนักแสดงร่างใหญ่ อาทิ
โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน, เอ็ดดี้ สมยศ มาตุเรศ และนางเอกเชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล ที่มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม
ด้วยความมุ่งหวังผลักดันภาพยนตร์ไทยให้เติบโต สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สดใหม่ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชม
นอกจากนี้ บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำ หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ทั้งในประเทศ ได้แก่
สหมงคลฟิล์ม, ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, พระนครฟิลม์, การ์ตูนคลับ, และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยุโรป-อเมริกา
Europacorp, Altitude Films, Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media ทางเกาหลี Lotte Entertainment,
JTBC, CJ Entertainment ทางจีน ฮ่องกงและญี่ปุ่น Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion
Pictures, Edko Films, Toei Animation และผู้ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club
(Movies Matter) ฯลฯ
และภาพยนตร์ตา่ งประเทศทีน่ ำ� เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2560 มีจำ� นวนรวม 16 เรือ่ ง ล้วนเป็นภาพยนตร์คณ
ุ ภาพ
ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยม หรือภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี และมี
แผนทีจ่ ะน�ำภาพยนตร์ตา่ งชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ จากฮอลลีวดู และเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่ งในปี 2561
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2560
Railroad Tigers – เฉินหลง ใหญ่-ปล้น-ฟัด
Sleepless – คืนเดือดคนระห�่ำ
Will You Be There – อัศจรรย์รักข้ามกาลเวลา
Attraction – มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก
Her love boils bathwater – 60 วัน เราจะมีกันตลอดไป
Sagrada Reset – เมืองมหัศจรรย์ คนเปลี่ยนเวลา
Sagrada Reset 2 – อวสานคนเปลี่ยนเวลา
47 Meters Down – 47 ดิ่งลึกเฉียดนรก
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Revolt – สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต
The Battleship Island – เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์
Silence – ศรัทธาไม่เงียบ
The Hitman’s Bodyguard – แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด
Killing Ground – แดนระย�ำ
Leatherface – #สิงหาสับ2017
Renegades – เรเนเกดส์ ทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้สมุทร
Suburbicon – พ่อบ้านซ่า บ้าดีเดือด
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6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Mono Sports Entertainment มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา และบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในรูปแบบ Sport Entertainment ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้บาสเกตบอลเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกของกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยม และถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่าง MONO29,
MONO PLUS และ Mthai.com
ในปี 2560 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันบาสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่
การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย (TBA), สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT)
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ (OBEC) ร่วมกันจัดลีกบาสเกตบอลขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาและเยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการก้าวสู่ระดับสากล โดยมีลีกส�ำคัญ ดังนี้
Thailand Basketball Super League (TBSL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 7 มกราคม - 5 เมษายน 2560 มีทีม
จากประเทศไทย และต่างประเทศ อย่าง สิงค์โปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ รวม 10 ทีม เป็นรายการที่ทีมโมโนแวมไพร์
บาสเกตบอลคลับ สามารถคว้าแชมป์ได้ส�ำเร็จ
Thailand Basketball League (TBL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 13 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 เป็นลีกการแข่งขัน
ระดับอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทีมเข้าร่วม 8 ทีม เพื่อพัฒนาวงการบาสเกตบอล และนักกีฬาอาชีพให้มี
ความสามารถในระดับแถวหน้าของอาเซียน และสนับสนุนการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกระดับภูมิภาค
Thailand Basketball Development League (TBDL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
เป็นรายการใหม่ทเี่ ปิดโอกาสให้นกั กีฬารุน่ ใหม่ เติบโตในวงการบาสเกตบอลในอนาคต และยังได้ผเู้ ล่นทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ที่ดีมาเสริมทีม

7. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ทั้งการร่วมงาน
กับศิลปินนอกค่ายผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ และการเปิดตัวศิลปินใหม่ ที่ได้รับการฝึกฝน
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั้ ง แบบเดี่ ย วและแบบกลุ ่ ม เพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กที่ แ ตกต่ า งให้ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ฟ ั ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท เน้ น
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การให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ทั้งบริการดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสาย การบริการผ่านคลังเพลงออนไลน์ที่เป็นที่นิยม
อาทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify รวมถึงมีช่องทางติดตามผลงานศิลปิน พูดคุย อัพเดทข่าวสารผ่านทาง
facebook.com/monomusic หรือ Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic
ส�ำหรับการบริหารจัดการนักแสดงและศิลปิน ด�ำเนินงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ เน้นการคัดสรรผู้ที่มี
บุคลิกดี มีลักษณะโดดเด่น มีความสามารถหลากหลาย และสร้างโอกาส ประสบการณ์การท�ำงานในฐานะนักแสดงซีรีส์
ช่อง MONO29 ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงานอื่นในวงการบันเทิง ผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จัก
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างฐานแฟนคลับหรือผู้ติดตามผลงาน เพื่อให้สามารถต่อยอดในงานวงการบันเทิงด้านอื่นๆ

8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่น�ำเสนอ เนื้อหา
สาระความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนื้อหาหลากหลายแนว ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงาน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน
ภายใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
กลุ่มนิตยสาร
นิตยสารรัช (Rush) เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ส�ำหรับผู้ชาย วางจ�ำหน่ายเป็นรายเดือน น�ำเสนอภาพของเหล่าดารา
นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี
นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure) เป็นนิตยสารรายสองเดือน น�ำเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้น
การถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย
วางแผงครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจ�ำหน่ายเป็นรายปักษ์ น�ำเสนอคอนเทนต์รูปแบบสื่อบันเทิงออนไลน์
ที่มีผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้านกว่าคน โดยยังคงน�ำเสนอทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ โดยเน้นทั้งภาพยนตร์ชื่อดังและภาพยนตร์นอกกระแส
นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่น�ำเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาต่างสถาบัน
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) เป็น E-magazine รายเดือน แนวสตรีทแฟชั่นของเหล่าบรรดา
ศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทย เพื่อให้สาวกได้อัพเดทความเคลื่อนไหวของแฟชั่น มิกซ์แอนด์แมตช์ตามเหล่าศิลปิน
คนโปรด

กลุ่มหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค
ภายใต้สำ� นักพิมพ์ในเครือ โมโน พับลิชชิง่ ประกอบด้วย 5 ส�ำนักพิมพ์ ซึง่ ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุค๊ ทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ์
จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวของแต่ละส�ำนักพิมพ์ ดังนี้
ส�ำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) น�ำเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงยุคปัจจุบันสะท้อน
ถึงความเข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวิตและทัศนคติที่มีต่อสังคม ผ่านเรื่องราวร่วมสมัย

ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) น�ำเสนอเนื้อหาด้านความเชื่อโหราศาสตร์ การ
พยากรณ์ ฮวงจุ้ย และการเสริมสร้างพลังชีวิตด้วยธรรมชาติ ครบทุกเรื่องราวการด�ำเนินชีวิต
อย่างถูกต้องตามหลักราศีธาตุ
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ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) น�ำเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทั้งฝั่งเอเชีย และ
ตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ ไซไฟ และ
แฟนตาซีครบรส

ส�ำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) น�ำเสนอหนังสือที่ถ่ายทอดความลุ่มหลงใน
เรื่องราวเฉพาะด้านที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง หรือ
ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่สะท้อนความสนุก การสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน

ส�ำนักพิมพ์มฟ
ู (Move Publishing) น�ำเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิดการบริหารธุรกิจ
ปรัชญาองค์กร จากนักบริหารและบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง
หรือจุดประกายความฝัน ความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดการประกวด GSB Gen by Campus Star 2017 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 เป็นเวทีที่เปิดโอกาส
ให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และพัฒนาบุคลิภาพของตนเอง โดยจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และถือเป็น
การประชาสัมพันธ์นิตยสาร และบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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9. ธุรกิจเกม (Game Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Mono Play มุ่งมั่นพัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมประเภทต่างๆ
ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้ง เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกมอาร์พีจี ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในทุกเพศ ทุกวัย
โดยผู้เล่นสามารถติดตามเกมที่บริษัทให้บริการได้ผ่านทาง Monogame.in.th และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเกมได้
ทั้งในระบบ Android และ iOS
ในปี 2560 บริษัทได้เปิดตัวเกม Boxing Angel ซึ่งเป็นเกมแอคชั่นแบบอาร์พีจี ที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็น
นักมวยสาวต่อสู้บนเวที ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบตัวละครทั้งภาพและเสียงแบบอนิเมะ ในปัจจุบันมียอด
Download กว่า 200,000 Downloads นอกจากนี้ ยังมีเกมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ TBL Slam ที่ส่งเสริม
การแข่งขัน Thailand Basketball League สนุกกับการแข่งบาสเก็ตบอลแบบ 2 VS 2 และสามารถแต่งภาพเพื่อสร้าง
ตัวผู้เล่นของคุณได้เอง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทเน้นการให้บริการเกมในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื้อไอเทม
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแก่
ตัวละครในเกม ซึ่งในอนาคต
บริษัทพร้อมที่จะพัฒนาเกม
ใหม่ ๆ รวมถึ ง การจั ด การ
แข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ เพือ่
สร้างฐานแฟนเกมให้ขยาย
วงกว้างมากยิ่งขึ้น

10. ธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Mono Travel ให้บริการด้านท่องเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก
กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online
Hotel Booking) แบบครบวงจร โดยให้บริการกับกลุ่มลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีต่ อ้ งการท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมถึงแนะน�ำ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำหรับ
คู่รัก ครอบครัว หมู่คณะ หรือก�ำลังเป็นที่นิยม เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึง
ยังเปิดช่องทางน�ำเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามกว่า 500,000 คน
ทาง facebook.com/HotelsThailand
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาบริการการจองตั๋วในรูปแบบ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ส�ำหรับการจ�ำหน่ายตั๋ว
ชมการแข่งขันกีฬา และตั๋วชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทในเครืออีกทางหนึ่ง
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี
การแข่งขันของธุรกิจทีวีในปีที่ผ่านมา การแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างช่องที่เป็นเจ้าตลาดเดิม
กับช่องทีวีดิจิตอลที่เป็นรายใหม่ยังเป็นไปอย่างดุเดือดและสูสีกันมากระหว่างอันดับ 1 - 5 แต่ละช่องต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ในการดึงดูดผู้ชม ด้วยการปรับรายการให้เป็นที่สนใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมากเพื่อจัดหาคอนเทนต์
หรือผลิตรายการให้ตรงใจผู้ชม โดยมีเป้าหมายสร้างระดับความนิยมของช่องให้น�ำหน้าจากช่องอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้ช่อง
มีอ�ำนาจในการเจรจาและก�ำหนดราคาขายโฆษณากับบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และเจ้าของสินค้าที่ต้องการ
ลงซื้อสื่อโฆษณาทีวีได้มากขึ้น
ส�ำหรับกลุ่มบริษัท มีช่องทีวีให้บริการอยู่สองช่องด้วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดาวเทียมช่อง MONO PLUS
ได้วางแนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก ที่จะเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับโลกให้แก่ผชู้ มต่อเนือ่ ง และตลอดระยะเวลา 3 ปีทใี่ ห้บริการช่อง MONO29 ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
ท�ำให้หลายช่องปรับกลยุทธ์หันมาซื้อภาพยนตร์เพื่อลงช่องมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับพันธมิตรทางการค้ากับสตูดิโอใหญ่ระดับโลก (Major Studio) หลายแห่งเพิ่มขึ้น มีการท�ำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ที่พิเศษกว่าที่อื่น ในลักษณะที่เป็น First Premiere หรือออกอากาศทางโทรทัศน์บนช่องฟรีทีวี MONO29
เป็นที่แรกตามระยะเวลาของลิขสิทธิ์ โดยเน้นหนังที่มีความสดใหม่ที่ท�ำรายได้และได้รับความนิยมเท่านั้น และเนื่องจาก
ช่องวางกลยุทธ์ที่มั่นคงไว้ตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศ ที่จะน�ำเสนอหนังดี ซีรีส์ดัง ท�ำให้ช่องมีคลังหนังคุณภาพ
มีความหลากหลายและจ�ำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกช่อง ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถต่อรอง
ทั้งในด้านการจัดซื้อคอนเทนต์ และก�ำหนดราคาขายโฆษณากับคู่ค้าได้มากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังค�ำนึงถึงผู้ชม โดยมีการวิเคราะห์ผังรายการโดยใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชม ท�ำให้จัดสรรหนังมาลงช่องได้อย่างเหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก ทุกคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ผ่านการใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจด้านออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พัฒนาและปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตรง
กับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า อย่างเช่น ลดการดูโทรทัศน์น้อยลงและหันไปดูผ่านออนไลน์มากขึ้น จากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ในชื่อ
Seeme.me หรือวิดีโอพอร์ทัล เพื่อรองรับการเติบโตการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นวิดีโอพอร์ทัล
ที่มีรูปแบบแตกต่างจาก Youtube หรือ LINE TV เพราะเจ้าของคอนเทนต์สามารถก�ำหนดราคาโฆษณาเอง ดังนั้น
ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีตั้งแต่แรกตั้งบริษัท ท�ำให้สามารถปรับธุรกิจมาเป็นดิจิตอลได้โดยง่าย
อีกทัง้ สามารถเชือ่ มโยงแพลตฟอร์มต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ ข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบของบริษทั
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3. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในปีที่ผ่านมา มีการละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนตร์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์
เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน โดยทางบริษัทมีการตั้งหน่วยงานกฎหมาย
เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้น�ำคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมีการเขียนโปรแกรมใช้งาน
ระบบตรวจสอบการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนต์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ใ นการค้ น หาเว็ บ ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ่ า งๆ
เพื่อเก็บหลักฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ด�ำเนินการทางด้านกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท และยังมี
ระบบป้องกันด้วยการจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้งานการเข้าถึง คอนเทนต์ต่างๆของบริษัท มีการใช้ระบบ DRM (Digital
Rights Management) ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการเข้ารหัส ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ ก�ำหนดสิทธิการใช้งานควบคุม
การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการคัดลอก
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกับทางสมาพันธ์ภาพยนตร์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการรวมตัวกันกับค่ายภาพยนตร์
ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อวางแผนและจัดท�ำระบบเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิและร่วมก�ำหนดนโยบายระยะยาว
เพื่อจัดการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยปัจจุบันทาง กสทช. และหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความส�ำคัญกับปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแล พร้อมมีบทลงโทษชัดเจน จึงคาดว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
จะลดน้อยลง

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์หลักของธุรกิจของกลุม่ บริษทั โมโน คือ ภาพยนตร์และซีรสี จ์ ากต่างประเทศ ซึง่ ในการท�ำสัญญาซือ้ ลิขสิทธิ์
ต่างๆ จากต่างประเทศ จะก�ำหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งก�ำไร เสถียรภาพ
การเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ก่อให้เกิดความเสีย่ งแก่ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับภาคต่างประเทศ และเมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลง ก็จะก่อให้เกิดผลก�ำไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็สามารถ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยง โดยการท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward FX) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 66.30 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติ
รายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบริษัทผู้ช�ำนาญ
การจากภายนอกที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง ดังนี้
1. เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีแพ่ง เดือนมกราคม 2560 ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษา
ให้บริษัทช�ำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และ
เมื่อเดือนมกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้อง
ช�ำระค่าเสียหาย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
คดีอาญา เดื อ นเมษายน 2560 ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง โดยศาลชั้ น ต้ น
มีค�ำพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินค่าปรับจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์
บริษัทจึงไม่ต้องช�ำระค่าเสียหาย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
2. เดือนกรกฎาคม 2560 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิก์ ารแพร่ภาพและเสียงในระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของบริษทั ในคดี
อาญา โดยเดือนธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับรับฟ้อง ปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน
ทั้ง 2 แห่ง ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่ได้บันทึกส�ำรองส�ำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี และมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโมโน โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้วางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่น
คุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และด�ำเนินงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท น�ำศักยภาพ บุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคม ด�ำเนินงาน
เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานองค์กรเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่งคง
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ว างแนวการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตามหลั ก การ 8 ข้ อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ ่ ม บริ ษั ท โมโน มุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ เ จริ ญ เติ บ โต ควบคู ่ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลั ก จริ ย ธรรม
ความเป็นธรรม เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ งั้ นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้
การเคารพต่อกฎหมาย เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการท�ำงาน
อย่างมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ได้ผา่ นการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ไตรมาสที่
3/2559 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้สื่อสาร
ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และ
การปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การแจ้งนโยบายการให้และรับของขวัญกับ
คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” มาอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ การติดตามการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ ทั้ง ส่วนงานขายและ
การตลาด ส่วนงานจัดซื้อและท�ำสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูล
โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกทั้งการที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ ยังมีส่วนช่วย
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อสาธารณะสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในเรื่องดังกล่าว ส�ำหรับช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน บริษัทได้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยในปี 2560 ไม่พบรายงาน
หรือการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนั้น
ยังเสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ ก ระท� ำ การละเมิด ข้อมูล ความเป็นส่ว นตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โ ดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ า ว
พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้เข้าข่าย
การกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุม่ บริษทั โมโน ให้ความส�ำคัญกับพนักงานเป็นล�ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้ การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม
การท�ำงาน สวัสดิการ การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษทั ปฏิบตั ภิ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้างงาน มีการจ่าย
ค่าตอบแทนตามทีต่ กลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ สะท้อนเป้าหมายธุรกิจ
ของบริษทั ในรอบปี รวมถึงพิจารณาความส�ำเร็จของเป้าหมายระยะยาวทีม่ กี ารวัดผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
ในส่วนของสวัสดิการ บริษทั จัดหาสวัสดิการทีส่ นับสนุนทัง้ ด้านความมัน่ คง สุขภาพ และสร้างความสุขให้กบั พนักงาน อาทิ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประกันชีวติ สุขภาพและอุบตั เิ หตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกูย้ มื งานเลีย้ งสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ
กิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรม อาทิ งานท�ำบุญประจ�ำเดือนเกิด งานช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อสร้างก�ำลังใจ
ให้กบั พนักงาน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั มุง่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
มาตรฐานสากล และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีน่ ำ� มาประยุกต์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน โดยบริษทั ส่งเสริมให้เกิด
การมีสว่ นร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีด่ รี ว่ มกัน
บริษัทพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส�ำนึก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทัง้ นี้ ในปี 2560 ไม่ปรากฎว่ามีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ
หรืออัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล
เรื่องนั้นๆ รวมถึงการแจ้งการกระท�ำความผิดที่เกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น หรือ
ผ่านทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด�ำเนินการ
หาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท�ำผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผย
ข้อมูลของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�ำงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึง
ความส�ำคัญด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความส�ำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา
ให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป
โดยบริษัทได้จัดรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�ำงานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�ำสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า
On the job training ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor
(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น�ำเสนอ
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน�ำ
(Coaching) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค�ำแนะน�ำ
ในการท�ำงานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้แต่ละระดับต�ำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
ต่อการท�ำงาน และพร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเครื่องมือบริหาร
จัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน�ำไปต่อยอด
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.43 ล้านบาทและมี
พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 88.50% ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น งาน “กีฬาสามัคคี ดิจิตอลทีวี
บาสเกตบอลแมตช์ ครั้งที่ 3” ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเข้าร่วมการแข่งขัน 8 สถานี โดยทีมจาก MONO29 ในเครือ
กลุ่มบริษัทโมโน ได้รับรางวัลที่ 3 ในดิวิชั่น 1 และงาน “แบดมินตัน ทีวีสามัคคีคัพ ครั้งที่ 2” ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล
เข้าร่วมการแข่งขัน 13 สถานี โดย MONO29 คว้าเหรียญทอง ในดิวชิ นั่ 2 และงาน “กีฬาเชือ่ มสามัคคี แจ้งวัฒนะสัมพันธ์ 2017”

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
พันธกิจที่ส�ำคัญของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการด้านสื่อ คือ การน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณภาพ ทั้งสาระ ข่าวสาร
และความบันเทิง ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยค�ำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของ
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด,
หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร์, เจ้าหน้าที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะน�ำการใช้งาน
บริการต่างๆ รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
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บริษัทยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาต่างๆ ทั้งของบริษัทเองและของหน่วยงานภายนอก
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมแบบขยายวงกว้าง รวมถึงการสนับสนุนให้
ประชาชนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และด�ำเนินตามรอยพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ในการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร โดยปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การน�ำระบบเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาใช้ในการท�ำงาน
นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ยังสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีธุรกิจใดใน
กลุ่มบริษัทที่ท�ำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการ “ปฏิบัติการ 4 ม. ขอไม่มาก +1” จัดโดย กลุ่มใบไม้ เพื่อรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดกับ
สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (4 ม. คือ ไม่ทิ้งขยะ ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า ไม่ขับรถเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง และ +1
ไม่น�ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ฯ) ส่งเสริมให้จิตอาสาได้ท�ำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
• โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสัตว์ป่า
และธรรมชาติ ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทยังคงสานต่อนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นด�ำเนินงานพัฒนาด้าน
การศึกษาแก่เยาวชน และส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียน ตชด.บ้านน�้ำแดง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบริษัทได้ให้
การสนับสนุนอาคารเรียนแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
• โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวตภาพยนตร์เพื่อสร้าง
จินตนาการและแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก รายได้น�ำไปสมทบทุนพัฒนาอาคารเรียน หลังคา พื้นที่สนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก พร้อมกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่ชนะการโหวต
• โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก ในโอกาสที่ MONO29 ก้าวสู่ปีที่ 4 ได้สนับสนุนและมอบตู้หนังสือ
จ�ำนวน 29 ตู้ ให้กับเด็กที่ได้รับคัดเลือกรวม 29 คน จาก 6 โรงเรียน 5 จังหวัด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
• โครงการท�ำได้ท�ำดี “พี่จ๋า หนูรออยู่” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์
เลือกสถานที่จัดโครงการได้ด้วยตนเอง ซึ่งปีนี้เป็นโครงการพัฒนาห้องเรียนบ้านปางคอง อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการบริจาคถังเก็บน�้ำและร่วมสร้างฐานรอง ทาสีเครื่องเล่น มอบข้าวของเครื่องใช้
ที่พนักงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
• โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย และ ครั้งที่ 3
ณ เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน และพัฒนาวงการกีฬา
• โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ มอบให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู และ
ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย รวมถึงมอบเงินบริจาค
ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• โครงการพาผู้พิการทางสายตาเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจัดให้พนักงาน

กลุม่ บริษทั โมโนได้พาผูพ้ กิ ารทางสายตาสัมผัสงานศิลปะและเรียนรูพ้ ระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
• โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ร่วม 60 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี และทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม ปีที่ 2 ณ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมท�ำบุญ
ในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ
• โครงการเด็กไทยฉลาดคิด 2017 (School Visit) จัดโดย การ์ตูนคลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
• โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ส่งเสริมทักษะเยาวชนด้านกฎหมายเพื่อน�ำสู่การเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพต่อไป
• โครงการ “สังคมฮอมใจ๋ ครั้งที่ 3” จัดโดย นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ
• โครงการหัวใจสีขาว ในการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ คนชรา เด็กก�ำพร้า ครั้งที่ 22
• โครงการ การประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 สนับสนุนทุนการศึกษาและของขวัญแก่โรงเรียนและศูนย์เยาวชนรวม 6 แห่ง
• กิจกรรมค่ายแนะน�ำการศึกษาจังหวัดลพบุรี จัดโดย กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กิจกรรมจัดท�ำหนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
• กิจกรรมจัดท�ำนิตยสารข่าว ต�ำรวจมวลชนสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
• กิจกรรมละครเวทีการกุศล “ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครั้งที่ 10” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “พลังแผ่นดิน ตามรอยเท้าพ่อ” “เทิดไท้องค์ราชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์” จัดโดยมูลนิธิ
ออมสินเพื่อสังคม และ “คอนเสิร์ตโดยสถานีต�ำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์”
• กิจกรรมของทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทีมกีฬากอล์ฟกองทัพภาคที่ 1
• สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI)
• สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทให้ความส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาสุขภาวะของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุน
ชมรมวิง่ ในนาม MONO Runner เข้าร่วมกิจกรรมวิง่ การกุศลต่างๆ นอกจากได้สนับสนุนช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์
แต่ละกิจกรรม ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วม มีดังนี้

•
•
•
•

งาน ก้าวนี้ต่อชีวิต RUN FOR LIFE
งาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2017
งาน EGAT CHARITY GREEN RUN 2017
งาน BDMS BANGKOK MARATHON 2017
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• งาน CHONGKHO RUN 2017
• งานเดิน - วิง่ เติมฝัน ปันน�ำ้ ใจ 9 ปี สาระดี PSI ช่อง 99
• งานฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN 21

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านการพัฒนาสังคม ในการเชื่อมโยงสื่อที่มี ผลักดันวงการกีฬาบาสเกตบอล
ระดับประเทศ ในปี 2560 บริษัทสนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆ ณ สนาม Stadium 29 ของ
บริษัท ซึ่งถือเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน และทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017,
Thailand Basketball Development League 2017 (TBDL), ASEAN Basketball League 2017-2018 เป็นต้น
ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29, MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาฝีมือของนักกีฬาไทย
สู่สากล และเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย บริษัทจึงจัดโครงการ MONO BASKETBALL DREAM
ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย พานักบาสเกตบอลอาชีพสังกัดสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งาม สอนเทคนิค
การเล่นบาสเกตบอลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 18 ครั้ง
รวมจ�ำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน จากหลายโรงเรียน หลายชุมชน อาทิ

•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนชลประทานวิทยา
โรงเรียนไทรน้อย
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปภัมภ์

•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมินทร์
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

•
•
•
•
•
•

โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

และสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดก�ำแพงเพชร
ส�ำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค ในเครือโมโน ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ้มแล้วส่งต่อไป” ที่รวมภาพ
รอยยิ้มของ 25 สาวคนดังในวงการ พร้อมจัดท�ำคลิปวิดีโอที่น�ำเสนอ เรื่องเล่าที่มาของรอยยิ้มของพวกเธอ ผ่าน
Seeme.me/ch/organicsmile รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือและการรับชมคลิป มอบให้กบั มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ เพือ่ ผ่าตัด
ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาโรคปากแหว่งเพดานโหว่
นอกจากนี้ หน่วยงานธุรกิจการพยากรณ์ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดูดวงสดแบบส่วนตัวกับนักพยากรณ์ ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Video Call โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมเป็นนักพยากรณ์ ซึ่งผู้พิการสามารถพยากรณ์
ได้จากสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสม เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ
ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.mono.co.th/CSR.aspx

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท			

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

MONO

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

6 มิถุนายน 2556

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงาน		

:

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4

						

ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจสือ่ และการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business)

:

www.mono.co.th

เว็บไซต์

		

โทรศัพท์

		:

(66) 2502 0700

โทรสาร 		

		:

(66) 2100 8148

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท :

ทุนจดทะเบียน		

519,699,997.50 บาท

						

ทุนช�ำระแล้ว		

339,074,022.40 บาท*

						

หุ้นสามัญจดทะเบียน

5,196,999,975 หุ้น

						

หุ้นสามัญช�ำระแล้ว

3,390,740,224 หุ้น*

						

มูลค่าหุ้นละ		

0.10 บาท

* ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด/
เงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุน้ สามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษทั ย่อย

ธุรกิจบันเทิง

9,820,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภาพยนตร์

8,710,000 หุ้น

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

18,200,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

140,000,000 หุ้น

บจก. โมโน โปรดักชั่น
ถือหุ้น 100%

บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ธุรกิจกีฬา

5,000,000 หุ้น

บจก. โมโน โปรดักชั่น
ถือหุ้น 100%

ธุรกิจสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด

ธุรกิจท่องเที่ยว

4,000,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ำกัด

ธุรกิจเพลง

1,060,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 25)

100%

ธุรกิจบริหารศิลปิน

50,000 หุ้น

100%

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด

ธุรกิจภาพยนตร์

2,000,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 45)

100%

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด

ธุรกิจเกม

50,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 50)

100%

บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด

ธุรกิจการพยากรณ์

50,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 50)

100%

Mono Technology Hong Kong Limited

ลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

25,000,000 หุ้น

100%

ชือ่ บริษทั และทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ชือ่ บริษทั และทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด/
เงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุน้ สามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษทั ย่อย

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจการ
PT. Mono Technology Indonesia

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

10,000 หุ้น

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ถือหุ้น 99%
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ถือหุ้น 1%

Mono Technology Vietnam
Company Limited

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

เงินลงทุน 300,000
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
10,000,000 บาท

100%

Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (บริษัทร่วมทุน)

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

5,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ
(เรียกช�ำระร้อยละ 62.5)

Mono Technology
Hong Kong Limited
ถือหุ้น 42%

ที่ตั้งส�ำนักงาน
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำ�กัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำ�กัด

สำ�นักงานใหญ่
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
สำ�นักงานสาขา
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำ�บลบางพลับ
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท โมโน ฟิล์ม จำ�กัด
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
บริษัท โมโน มิวสิค จำ�กัด
บริษัท โมโน เรดิโอ จำ�กัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จำ�กัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จำ�กัด
บริษัท ทีโมเมนต์ จำ�กัด
บริษัท โมโน เพลย์ จำ�กัด
บริษัท โมโน แอสโทร จำ�กัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทราเวล จำ�กัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
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ที่ตั้งส�ำนักงานต่างประเทศ
Mono Technology Hong Kong Limited

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

PT. Mono Technology Indonesia

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

Mono Technology Vietnam Co., Ltd.

6th Floor, Kinh Do Tower,
292 Tay Son, Trung Liet Ward,
Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited

403-5, Customs building,
Export processing zone,
Kunming,Yunnan, China

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร (66) 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264-9090
โทรสาร (66) 0 2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำ�กัด
21 ซอยอำ�นวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสาร (66) 0 2693-4189

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียน			

:

519,699,997.50 บาท

ทุนช�ำระแล้ว				

:

339,074,022.40 บาท

หุ้นสามัญจดทะเบียน			

:

5,196,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�ำระแล้ว			

:

3,390,740,224 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2559 - 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 498,499,997.50 บาท และทุนช�ำระแล้ว 320,093,553.70 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 143,000,000 หุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวม 8 ราย โดยเป็นหุ้นที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) จ�ำนวน 265,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวี
และภาพยนตร์ ท�ำให้บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเป็น 334,393,553.70 บาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 12,200,000 บาท
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 122,000,000 หุน้ ซึง่ เป็นหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญ
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เพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติในการประชุมสามัญประจ�ำปี 2559 อีกทั้ง มีมติเพิ่มทุนแบบ
มอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) จ�ำนวน 33,400,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ำกัด โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญจ�ำนวน 334,000,000 หุ้น ท�ำให้จากทุนจดทะเบียนเดิม 498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ�ำนวน 519,699,997.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น 4,680,468.70 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�ำนวน 46,664,694 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 46,804,687 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีทุนช�ำระ
แล้วเป็น 339,074,022.40 บาท
ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น 644.80 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�ำนวน 6,430 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 6,448 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเป็น
339,074,667.20 บาท

ผู้ถือหุ้น
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีดงั นี้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาย พิชญ์ โพธารามิก
นาย โสรัชย์ อัศวะประภา
นายวิสูตร พูลวรลักษณ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย จำ�กัด
กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื

ร้อยละของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด

2,248,121,980
50,795,900
50,000,000
49,383,820
49,259,200

66.30
1.50
1.47
1.46
1.45

40,668,900
39,934,000
29,324,500
23,632,600
22,900,000

1.20
1.18
0.86
0.70
0.68

786,719,324

23.20

3,390,740,224

100.00

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 14 หุน้ สามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ในปี 2557 - 2560
มีจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 67,606,686 หน่วย และมีจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการ
ใช้สิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 1,432,395,941 หน่วย

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

1,500,002,627 หน่วย

จำ�นวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

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

อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 พฤศจิกายน 2557

วันครบกำ�หนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

17 ตุลาคม 2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : 1.003 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ

2.492 บาท/หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก เช่น การด�ำรงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�ำปีของ
บริษทั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มี
อ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้เป็นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนัน้ ได้ แล้วรายงานให้ทปี่ ระชุม
ฅผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
เป็นต้น ทัง้ นี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ
แต่ละบริษัทย่อยนั้น
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

ตำ�แหน่ง

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ประธานกรรมการ

6/6

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

3. นายซัง โด ลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6/6

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6/6

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

6/6

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

8. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยแทนกรรมการ
ที่ลาออก 3 ต�ำแหน่ง ดังนี้
1.นายนวมินทร์ ประสพเนตร จากต�ำแหน่งกรรมการบริหารแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
2.นายนวมินทร์ ประสพเนตร แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้ นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ เป็น
กรรมการ แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจัดการจัดท�ำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�ำเนินงานและงบ
ประมาณของบริษัท
5. ด�ำเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยน�ำระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตาม
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
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9. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้าม ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ และการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หรือคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุ่มปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ส�ำนักประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซัง โด ลี

คณะกรรมการบริษทั

ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

ส�ำนักตรวจสอบภายใน*

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
(รักษาการ)

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
นายนวมินทร์ ประสพเนตร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผู้อ�ำนวยการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผู้อ�ำนวยการ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ส�ำนักประธานกรรมการ

ส�ำนักประธานกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชือ่ ผูบ้ ริหาร
1. นายซัง โด ลี

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

6. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�ำเนินการอื่นๆ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่ จัดท�ำโดย
กรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ำรงอยู่แต่ละคณะ
ในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 มีมติอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
และก�ำหนดค่าบ�ำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2559) ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• ประธานกรรมการ				
• รองประธานกรรมการ			
• ผู้ช่วยประธานกรรมการ			
• กรรมการ/กรรมการอิสระ			
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
• กรรมการตรวจสอบ				
• ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ		
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ		
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ		
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ		

70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชือ่ กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

เบีย้
ประชุม1)

บำ�เหน็จ
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ

รวม

840,000

-

-

70,000

910,000

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธากรรมการ

360,000

-

-

30,000

390,000

3. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

240,000

240,000

20,000

50,000

550,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร

240,000
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ

120,000

20,000

50,000

430,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

2,880,000 480,000

60,000

320,000 3,740,000

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ
รวม

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม
		
2) ทางบริษัทไม่ได้มีการกำ�หนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และไม่มีการกำ�หนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�ำนวน 9 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 25.36 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทิสโก้ จ�ำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพือ่ จูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษทั
ในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือก
อัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัทโดยอ้างอิง
อายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์ และบริษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 9 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท

บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,057 คน ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 485 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงิน
เดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

หน่วยงานสนับสนุน

295
139
5

สำ�นักประธานกรรมการ
สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการ

12
3
12

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ

19
22
50
20
8
5

บริษทั ในเครือ
จำ�นวนพนักงานรวม (คน)

762
1,057

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบาย
ด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฎิบัติต่อเเรงงาน
อย่างเป็นธรรม
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
จัดการทีม่ ธี รรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
โดยมีการวางนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และมี
การทบทวนทุกปี นโยบายต่างๆ เผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรม
ปฐมนิเทศและหลักสูตรอืน่ ๆ นอกจากนี้ การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ ได้มกี ารติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง บริษัทมุ่งให้ความส�ำคัญกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ การประเมินความเสีย่ ง ติดตามตรวจสอบระบบการท�ำงานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจ�ำปี 2560 อยู่ในระดับดีเลิศ
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�ำคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน สถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ และได้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ได้แก่
การได้รบั ส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั การ
ได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั แต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือก
ที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาแสดงในวัน
ประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณา
วาระก่อนการประชุม
2. บริษทั มีนโยบายส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ขอ้ มูลวัน เวลา และ
สถานทีจ่ ดั งาน พร้อมระบุแผนทีช่ ดั เจน ซึง่ สถานทีจ่ ดั งานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่
เข้าถึง บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียน
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�ำหรับกรณี
มอบฉันทะ และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล
เพือ่ ให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
3. ก่อนการเริม่ การประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจน
ในข้อบังคับของบริษทั โดยบริษทั จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน และจัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็น
อิสระ หรืออาสาสมัครผูถ้ อื หุน้ เป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพือ่ รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
4. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดย
ในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ และกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงส�ำหรับวาระทีส่ ำ� คัญ เช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง การท�ำรายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่
เห็นสมควร ซึง่ จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพือ่ น�ำผลคะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียง
ทีไ่ ด้ลงไว้ลว่ งหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนทีจ่ ะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในทีส่ ดุ
7. แจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และผลการลงคะแนนแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ภายในวันท�ำการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชื่อ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกค�ำถามค�ำตอบระหว่าง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์
และส�ำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิน้ 14 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
เข้าดูรายงานดังกล่าวได้ดว้ ย
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และ
ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั หรือปิดกัน้ การติดต่อสือ่ สารระหว่าง
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยกัน
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail”) ของ
กรรมการอิสระในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก�ำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจาก
นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษทั
10. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจว่ามีโครงสร้าง
การด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
11. ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ได้ลว่ งหน้า
ก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม
โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน
บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบ
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการท�ำงานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศ
แจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ บริษทั จะได้ดำ� เนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษทั ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
5. ก�ำหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ
6. ก�ำหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรม
ต่อผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท
และการเปลีย่ นแปลงราคาหุน้ บริษทั และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
7. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่
เมื่อเข้ารับต�ำแหน่งภายใน 30 วันท�ำการ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
8. เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการท�ำ
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติก่อนการท�ำรายการ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
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หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่ม
ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง องค์กรก�ำกับดูแล
และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่ง
จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
ลูกค้า
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อน�ำเสนอ
ต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน
หรือให้ข้อแนะน�ำ
พนักงาน
บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน
ซึ่งระบุข้อก�ำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�ำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ
และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
แบบกลุ่ม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริม
ให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�ำหนด
และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อก�ำหนด
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
เจ้าหนี้
บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้ การช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามก�ำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัด
ช�ำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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คู่ค้า
บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและมีการก�ำหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน
ไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบ
กติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตี
คู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน
องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยองค์กรที่ก�ำกับดูแล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในพันธกิจ ในอันทีจ่ ะส่งเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่
มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์
ส�ำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษัทก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ
ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�ำหนด
ขึ้นนี้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก�ำหนด
บทลงโทษทางวินัยส�ำหรับด�ำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส�ำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตาม
การดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทางได้แก่
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1. โทรศัพท์
2. โทรสาร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน
เป็นความลับ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และส�ำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน
จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�ำงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
และบริหารงานของบริษัท อันจะท�ำให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�ำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
หรือเรื่องที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั อันจะท�ำให้บริษทั เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�ำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�ำหนดไว้แล้ว
(ง) ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับรายการเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยง
(Connected Transaction) กับบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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1. เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั
ก่อนการเผยแพร่ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี และรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส
2. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน
เข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการ
และการก�ำกับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
4. เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี
5. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
ทั้งนี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้
»»

กิจกรรมเยีย่ มชมบริษทั (Company Visit) ต้อนรับนักลงทุนสถาบัน บริษทั หลักทรัพย์ กองทุนต่างๆ 5 ครัง้

»»

เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 2 ครั้ง

»»

เข้าร่วมการออก Roadshow Luncheon Meeting บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
เพื่อน�ำเสนอแผนการด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แก่นักลงทุนสถาบัน ในวันที่
27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787, 02-502-0797
• Email : ir@mono.co.th
• การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
• งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และจดหมายข่าวที่น�ำเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

• กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน
4 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา)
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท�ำให้เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดไว้
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ

•
•
•
•

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ในเครือหรือบริษทั
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง
โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานให้มกี าร
ปฎิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
และได้ก�ำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

• ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหาร เพือ่ ก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ซึง่ คณะกรรมการ

บริ ห ารมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งต่ า งๆที่ จ ะน� ำ เสนอคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้
ความเห็นชอบ รวมทัง้ ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ

โดยแยกหน้าที่การก�ำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร โดยเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้น�ำคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท

ให้ มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง

• ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณาสรรหาผูท้ เี่ ห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมการบริษทั และน�ำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ หรือน�ำเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ เพือ่ พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง สัญญาจ้างผูบ้ ริหารระดับสูง และอัตราการขึน้ เงินเดือนโดยรวม เพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และอัตราการขึน้ เงินเดือนโดยรวม
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�ำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�ำ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และ
การบริหารงานประจ�ำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�ำ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุ ม และแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ตลอดจนท� ำ หน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�ำวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของ
ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก�ำหนด
วาระประจ�ำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
2. จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น�ำเรื่องอภิปราย
กันในทีป่ ระชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึง่ มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุม
ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�ำเป็นและ
เหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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7. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบ
การตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไข
การด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�ำหนดหัวข้อที่จะ
ประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบและปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ทัง้ นี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�ำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีหวั ข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
•

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•

การประชุมคณะกรรมการ

•

การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2560 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.53%
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
โดยก�ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
• การก�ำหนดกลยุทธ์ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงาน
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในปี 2560 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.41%
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเอง
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มีผลการประเมินของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้
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• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับ 88.89%
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการ
ก�ำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน�ำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

• ความเป็นผู้น�ำ
• การก�ำหนดกลยุทธ์
• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับภายนอก
• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
• การสืบทอดต�ำแหน่ง
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
• คุณลักษณะส่วนตัว
• การพัฒนาตนเอง
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ก�ำหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และ
ก�ำหนดขึ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่
แน่นอนและเหมาะสม
2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ�ำอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�ำเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน
และศักยภาพในการปฎิบตั งิ านของพนักงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและเลขานุการบริษทั เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ
เพือ่ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ อย่างน้อยกรรมการบริษทั
จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�ำหนด
โดยในปี 2560 คุ ณ ปฐมพงศ์ สิ ร ชั ย รั ต น์ กรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ใหม่ ใ นปี นี้ ได้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�ำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�ำเนินงาน และส่งเสริมให้
กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการ และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. จั ด ให้ มี ก ารหมุ น เปลี่ ย นงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามความถนั ด ของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน โดยพิ จ ารณา
ความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและสามารถท�ำงานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ชือ่
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2560
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7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม
สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หรือ ตลาดหลักทรัพย์
11. ด�ำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับ
การมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ
ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่
จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
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บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหาร

27/27

2. นายซัง โด ลี

กรรมการบริหาร

21/27

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริหาร

27/27

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการบริหาร

27/27

5. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

กรรมการบริหาร

22/22**

ชือ่
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร*

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายนวมินทร์ ประสพเนตร
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวเบญจวรรณ
รักวงษ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มเติม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานประจ�ำปี 2560
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4. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ�ำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้
โดยในการด�ำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ
การจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและงานสนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมตั กิ ารกู้ หรือการขอสินเชือ่ กับสถาบันการเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงานในเรื่องและภายในก�ำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
5.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนที่ก�ำหนดในค�ำสั่งนี้
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่า
ครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถด�ำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก
1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�ำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
เสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียก
ให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุม
ล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�ำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระ
การประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท�ำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
หรือเพื่อให้ด�ำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่
ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบ
อ�ำนาจช่วงที่ทำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด
(ครัง้ )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต*

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

ชือ่
1. นายปรีชา ลีละศิธร

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ชือ่
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร*

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายนวมินทร์ ประสพเนตร
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�ำ่ เสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�ำหนด
8. จัดให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงตามความจ�ำเป็นและสนับสนุนคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงในด้าน
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ โดยค�ำนึงถึง
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
การสรรหากรรมการใหม่จะด�ำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบัน
และหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั และมีจำ� นวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่
จะมาท�ำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยกรรมการอิสระ มีค วามเป็น อิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณ วุฒิการศึ ก ษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดข้างต้นเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน
โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึง
การท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณ
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มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจ� ำ หรื อ ถื อ หุ ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง คราวละ
3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถ
ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�ำโดยแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหาร
งานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งมีการก�ำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
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5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การท�ำรายการ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�ำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณา
ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�ำเนินงานต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. บริษัทก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับ
การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วัน
ท�ำการภายหลังเข้ารับต�ำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมือ่ มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
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5. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�ำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�ำปี
7. บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้
ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
8. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้
เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่
กฎหมายก�ำหนด
9. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั จากบุคคลภายนอก และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กบั พนักงานในระดับต่างๆ
ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและ
อยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทาง
วาจาและการกระท�ำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดย
ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลอืน่ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เพือ่ ให้
พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
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4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่กระท�ำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�ำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เว้นแต่เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามก�ำกับดูแล การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระท�ำการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้สำ� หรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้
จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
การใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้ งผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
ถือเป็นการกระท�ำผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. การนาํ ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั มาหรือทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายในบริษทั จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
มีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ของบริษัท
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2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสีย่ ง และป้องกันความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวน
การอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และในปี 2560 มีการจัดหลักสูตร การบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้ค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทํา
หรือละเว้นการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทาง
มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน
และมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�ำที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือ
ความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน ก�ำหนดบทลงโทษผูก้ ระท�ำความผิด
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจ�ำไตรมาส 3/2559
พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และส�ำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี

5,254,000

ค่าบริการอื่น

160,000

รวม

100

5,414,000

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2560 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบ (ดังทีป่ รากฎอยูใ่ นนโยบาย) ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลง
คะแนนและสรุปมติทปี่ ระชุมแต่ละวาระ และนับหนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียง โดยในวาระปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. บริษทั ด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ ริหาร ในหมวด “การก�ำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและ
ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คุณภาพทั้งก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัทท�ำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในแง่การด�ำเนินธุรกิจ กลุม่ บริษทั มีหน่วยงาน
บริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน
และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการ
รับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน
ใดๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน
ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ลต. ก�ำหนด เพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ และมีการเผยแพร่ขอ้ มูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำ
ในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
ผูบ้ ริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษทั มีขอ้ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเพือ่ เป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษทั มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี เพือ่ พิจารณาวาระประจ�ำของแต่ละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�ำเนินงาน
รับทราบผลการด�ำเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้กบั คณะอนุกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ กลัน่ กรองข้อมูล ติดตามการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้การ
บริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนย์พฒ
ั นาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวน
ปีในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ใน
นโยบาย เนือ่ งมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และได้อทุ ศิ เวลาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ ในการก�ำกับดูแลการบริหารงาน และผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มี
การจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มหี น่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ำกับ
ดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านก�ำกับดูแล
กิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำสรุปข้อมูลรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์
ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นและการจัดการ
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
จำ�นวนหุน้ ณ 31 ธ.ค.*

การเปลีย่ นแปลง

สัดส่วนการ
ถือหุน้

เพิม่ / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2560
(%)

ชือ่ – สกุล
ปี 2560

ปี 2559

2,248,121,980

2,274,699,280

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

22,900,000

22,900,000

3. นายซัง โด ลี

15,000,000**

17,500,000**

6,600,000

6,600,000

-

0.19

11,135,000

11,135,000

-

0.33

-

2,000,000

ผู้บริหาร
1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.19

2. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

2,050,000

2,050,000

-

0.06

3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

1,602,900

3,902,900

(2,300,000)

0.05

4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

1,000,000

1,120,000

(120,000)

0.03

5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,000,000

1,100,000

(100,000)

0.03

กรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

(26,577,300)
(2,500,000)

66.30
0.68
0.44

(2,000,000)

-

*

จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 3,200,935,537 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 3,390,740,224 หุ้น

**

จ�ำนวนหุ้นของคุณซัง โด ลี ปี 2559 รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น
ปี 2560 รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก 3,000,000 หุ้น

***

ในปี 2560 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์
เธียรนุกุล รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)
จำ�นวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*

การเปลีย่ นแปลง

สัดส่วนการ
ถือหุน้

เพิม่ / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2560
(%)

ชือ่ – สกุล
กรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
ผู้บริหาร
1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน
2. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

ปี 2560

ปี 2559

887,694,165

927,694,165

-

-

44

1,000,044

3,214,286

3,214,286

700,000

4,112,600

-

-

-

-

3,214,286

3,214,286

-

0.22

-

700,000

(700,000)

-

1,442,858

1,442,858

-

0.10

16

200,016

(200,000)

0.000001

-

-

-

-

(40,000,000)

61.97

-

-

(1,000,000)
-

0.000003
0.22

(3,412,600)

0.05

*

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หน่วย
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 1,432,395,941 หน่วย

**

ในปี 2560 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์
เธียรนุกุล รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นในปี 2560
บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธ์ ได้ดังนี้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) (“JAS”)

ความสัมพันธ์

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัท ร้อยละ 66.30 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 64.39

• บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ • TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�ำหรับให้บริการ
จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)

•
•

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์
โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน TTTBB และบริษัท
TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

• บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต • TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
จ�ำกัด (“TTTI”)
• TTTI กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์
•

โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน TTTI และบริษัท
TTTI ถื อ หุ ้ น โดย TTTBB ร้ อ ยละ 99.99 โดย TTTBB ถื อ หุ ้ น โดย ACU
ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

• บริษทั จัสเทล เน็ทเวิรค์ จ�ำกัด • JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ
(“JASTEL”)

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

และระหว่างประเทศ
JASTEL กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์
โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน JASTEL และบริษัท
JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
(“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

• PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์
โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน 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 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความสัมพันธ์
• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต • JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการ
จ�ำกัด (“JINET”)

อินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตส�ำหรับลูกค้าองค์กร
(Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

• JINET กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์

โพธารามิ ก เป็ น กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามใน JINET และบริ ษั ท JINET
ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33

• บริ ษั ท เอเซี ย ส รี เ ยนแนล • ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลีก/
เซอร์วิส จ�ำกัด (“ACES”)

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

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

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

2. บริษัท กรีนสตาร์
เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด (“GS”)

• GS ประกอบธุรกิจรับซือ้ วัสดุทใี่ ช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุทใี่ ช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธี
เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่

• GS และบริษทั มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร เป็น

กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามใน GS และบริษทั รวมทัง้ นายนวมินทร์ ประสพเนตร
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน GS โดยถือหุน้ ร้อยละ 59.96

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก
เพือ่ เด็ก และคนชรา (“มูลนิธฯิ ”)

• มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับการรับรอง
ให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มูลนิธิฯและบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์
โพธารามิก เป็นกรรมการในมูลนิธิฯและบริษัท

4. บริษทั พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(“PINVEST”)

• PINVEST ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
• PINVEST และบริษทั มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการ ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน PINVEST และบริษัท รวมทั้งนายพิชญ์
โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้า
ที่เป็นธรรม ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่
TTTBB เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการส�ำรองที่พัก
ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ
ก�ำหนดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามทีต่ กลงกัน

0.03

การที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยใช้ บ ริ ก ารระบบโทรศั พ ท์
พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และ
อัตราการค่าบริการเป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่า
การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลและ
มีราคายุติธรรม

รายได้จากการขายและให้บริการ
• บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการสือ่ โฆษณาบนเว็บไซต์,
นิตยสาร, วิทยุ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI

20.80

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI

0.76

การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ เป็ น
ช่ อ งทางในการโปรโมทบริ ก ารของ TTTI
โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการ
แก่ลกู ค้ารายอืน่ ทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำ
รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลและมี ร าคา
ยุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)

7.68

2. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด

การเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผูใ้ ห้
บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร ทีม่ คี วามพร้อม
ด้านระบบ และอุปกรณ์ตา่ งๆ (Infrastructure)
ให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการให้เช่าพื้นที่วาง
เครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ทเี่ ป็นห้องทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

107

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ต่อ)
• บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วโยงกันให้แก่
TTTI ดังนี้
1) ค่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต และ
ธุรกิจสื่อวิทยุ
2) ค่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
ในส�ำนักงาน

• บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI
เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน
Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ
เลขหมายเพือ่ งานสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับงานส�ำนักงาน

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

14.69

การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สู ง ดั ง กล่ า ว เป็ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ โดย
TTTI เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
(Infrastructure) รวมทั้งมีส�ำนักงานตั้งอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน ท�ำให้มีความสะดวก
ในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดิ น ทางประกอบกั บ อั ต ราค่ า บริ ก าร
เทียบเคียงได้กบั ราคาบริการของผูป้ ระกอบการ
รายอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ า การท� ำ รายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.89

การใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ พื้ น ฐานดั ง กล่ า ว
เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการ
เป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้
บริ ก ารของผู ้ ป ระกอบการภายนอกอื่ น ๆ
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

1.33

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็น
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นเคเบิ ล ใยแก้ ว
(Fiber Optic) ที่ มี ค วามพร้ อ มด้ า นระบบ
และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ายต่างๆ โดยราคา
ค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการที่กลุ่ม
บริษทั จ่ายให้แก่ผใู้ ห้บริการรายอืน่ ทีใ่ ห้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำ
รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลและมี ร าคา
ยุติธรรม

3. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่
JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจัสมิน ถึง
DTAC (รังสิต)
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ต่อ)
• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11

ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ว างเครื่ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ดั ง กล่ า ว
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็น
ผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการ
ให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้อง
ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะให้ แ ก่ บ ริ ษั ท โดยราคา
ค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลและ
มีราคายุติธรรม

14.98

การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็น
รายการปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็น
เจ้ า ของอาคารจั ส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น
ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

0.18

การให้บริการ Internet Corporate leased line
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย Ji-NET
เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร ที่มี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
(Infrastructure) โดยราคาค่ า บริ ก ารเป็ น
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น
ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าบริการ
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet Corporate leased
line ให้แก่ JINET

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTBB, TTTI, JINET, JASTEL, ACU และ PA
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายค่าบริการพื้นที่อบรมและสัมมนา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.11

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ
และมี อั ต ราค่ า บริ ก ารเท่ า กั บ ราคาตลาด
และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกับผู้ใช้บริการรายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

0.27

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและ
มีราคาเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท� ำ รายการมี ความสมเหตุ สมผลและมี
ราคายุติธรรม

0.79

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ
และมีอตั ราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนัน้
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

7. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ
• บริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือเก่า
ในลั ก ษณะการขายเป็ น เศษกระดาษเพื่ อ น� ำ ไป
ท�ำลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาที่ บริษัทย่อย
จ�ำหน่ายให้แก่คคู่ า้ รายอืน่ และไม่ตำ�่ กว่าราคาตลาด
8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ำรอง ส�ำหรับ
ห้องสตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ำรายการต่างๆ
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31
ธันวาคม
2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
เช่าพื้นที่
• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้ง
ส�ำนักงานของกลุ่มบริษัท

40.52

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของ
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
บริการให้เช่าพืน้ ที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นตามมาตรฐานเดียวกับผูเ้ ช่ารายอืน่ ดังนัน้
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

1.00

รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการสนั บ สนุ น ใน
การท�ำ CSR ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายปกติ

2. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารโรงเรียน เป็นสาธารณกุศล

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
ณ 31
ธันวาคม
2560
รับ/ใช้ไป

ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่ากล้องให้แก่ PINVEST เพื่อใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

15.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และ
มีอัตราค่าบริการเช่า ซึ่งเป็นราคาที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลและ
มีราคายุติธรรม

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษทั ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษทั เอส.ซี. การบัญชีและทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (1995)
จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำเนา
รายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2560
โดยการซักถามข้อมูลจากผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ จัดท�ำแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และก�ำหนด
อ�ำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษทั มีการวางแผนและให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดท�ำนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้ยดึ เป็นแนวทางในการปฎิบตั ติ าม เพือ่ ให้องค์กรมีการควบคุมภายในทีด่ ี
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดยท�ำ
หน้าที่ ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งอย่างรอบด้าน ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม
ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ รวมถึงบริษทั มีแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการทัง้ 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั มีการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ำมาใช้ได้ทนั ต่อเวลา
โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษัทก�ำหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา
รวมถึงก�ำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส
ส�ำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ อันอาจท�ำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
มีระบบการควบคุมภายในส�ำหรับเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอเหมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งให้
มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน
เป็นผู้ท�ำหน้าที่ สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตลอดจนพิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นายพิชญ์ โพธารามิก)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการและ
การเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชือ่
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ ำ� หนดขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มีการประเมินตนเองกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จ�ำนวน 5 ครัง้
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2560 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังค�ำชีแ้ จง ข้อตรวจพบ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
มีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการป้องกัน
การเกิดโอกาสทุจริตคอร์รปั ชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
ตามวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน โดยค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและ
ประหยัด ให้มกี ารดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ หมาะสม และให้มแี นวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยประเมินระบบ
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎห มายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อก�ำหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฎิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้ทำ�
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�ำทุกปี
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต
ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตร การตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ�ำปีในการจ้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีของบริษัท จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,745,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ การค�ำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต*

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

รายชือ่
1. นายปรีชา ลีละศิธร

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
4. พิจารณาการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสส�ำหรับผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2560
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
				

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชือ่ ผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษทั ผูส้ อบบัญชี

2558

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

3930

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

2559

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

2560

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี 2558 - 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น ซึง่ เป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงิน
ปี 2558 - 2560 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบการเงินส�ำหรับปี 2558 - 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบและ
มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2560
ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2559
%

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

129.83
0.23
492.66
10.50
23.51
96.82
753.55

2.26
0.00
8.59
0.18
0.41
1.70
13.14

86.81
0.23
465.98
8.83
22.90
89.33
674.08

1.61
0.01
8.64
0.16
0.42
1.66
12.50

194.29
0.22
457.15
9.91
36.59
138.51
836.67

3.68
0.00
8.66
0.19
0.69
2.62
15.85

46.06
46.83
760.55
2,258.10
1,456.79
258.97
155.75
4,983.05
5,736.60

0.80
0.82
13.26
39.36
25.39
4.51
2.72
86.86
100.00

9.13
51.23
777.36
1,951.97
1,585.57
210.85
131.47
4,717.58
5,391.66

0.17
0.95
14.42
36.20
29.41
3.91
2.44
87.50
100.00

0.45
716.69
1,723.40
1,714.35
210.78
75.40
4,441.07
5,277.74

0.01
13.59
32.65
32.48
3.99
1.43
84.15
100.00

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2560
ล้านบาท

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเพื่อส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2559
%

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

120.00
319.04

2.09
5.56

135.00
295.06

2.50
5.47

135.00
493.14

2.56
9.34

81.89
206.18
6.60
3.40
65.29
802.40

1.43
3.59
0.12
0.06
1.14
13.99

54.89
360.57
6.04
0.30
77.37
929.23

1.02
6.69
0.11
0.01
1.43
17.23

339.12
10.60
41.62
1,019.48

6.43
0.20
0.79
19.32

1,440.84
695.32
6.03
43.79
8.99
2,194.97
2,997.37

25.12
12.12
0.11
0.76
0.16
38.26
52.25

1,338.99
708.84
3.09
36.21
9.69
2,096.82
3,026.05

24.83
13.15
0.06
0.67
0.18
38.89
56.12

725.46
1,069.41
8.74
23.11
7.98
1,834.70
2,854.18

13.75
20.26
0.16
0.44
0.15
34.76
54.08

5.91
59.98

498.50
320.09
2,935.69

5.95
54.45

492.80
310.09
2,749.19

5.88
52.09

519.70
339.07
3,440.90

51.97
0.91
(941.58) (16.41)
(151.13) (2.63)
2,739.23 47.75
2,739.23 47.75
5,736.60 100.00

49.85
0.92
(795.59) (14.76)
(144.43) (2.68)
2,365.61 43.88
2,365.61 43.88
5,391.66 100.00

49.28
0.93
(539.64) (10.23)
(145.36) (2.75)
2,423.56 45.92
2,423.56 45.92
5,277.74 100.00

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
งบการเงินรวม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)

ปี 2559
%

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

2,528.67 98.17 2,076.76 98.30 1,892.96 98.33
47.04
1.83
35.94
1.70
32.18
1.67
2,575.71 100.00 2,112.70 100.00 1,925.14 100.00
1,833.83
139.39
448.34
4.94
0.50
2,427.00
148.71
148.71
(133.40)
15.31
42.86
58.17
(6.70)

71.20 1,633.84 77.33 1,649.96 85.71
5.41 107.57
5.09 229.65 11.93
17.41 417.92 19.78 449.91 23.37
21.30
1.01
0.19
23.78
1.13
2.73
0.14
0.02
1.37
0.07
94.23 2,205.78 104.41 2,332.25 121.15
5.77 (93.08) (4.41) (407.11) (21.15)
5.77

(1.81)
(94.89)

(0.09)
(4.50) (407.11) (21.15)

(5.18) (145.01) (6.86) (133.10) (6.91)
0.59 (239.90) (11.36) (540.21) (28.06)
1.66
(9.65) (0.45)
53.64
2.79
2.26 (249.55) (11.81) (486.57) (25.27)
0.92
8.47

-

(7.15)

-

(6.70)
51.47

1.33
(4.90)
(254.45)

8.47
(478.10)

58.17
58.17

(249.55)
(249.55)

(486.57)
(486.57)

0.017
0.015
3,351.57

(0.079)
(0.079)
3,172.66

(0.158)
(0.158)
3,085.56

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
1,185.86
749.61
233.24
(1,473.10)
(1,536.68)
(1,033.02)
332.57
678.67
387.53
(2.31)
0.92
8.47
43.02
(107.48)
(403.78)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)
หมายเหตุ : 1/ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

0.94
0.74
1.37
5.76
63.38
132.34
2.76
43.61
8.37
57.77

0.73
0.54
0.77
5.04
72.42
107.99
3.38
23.22
15.72
60.08

0.82
0.59
0.28
4.23
86.19
119.12
3.06
11.71
31.16
58.09

27.28
4.02
1.83
1,166.38
2.26
2.28

20.18
(6.21)
1.70
(580.98)
(11.81)
(10.42)

12.69
(23.21)
1.67
(53.09)
(25.27)
(18.24)

2.67
20.01
0.46

(1.78)
(22.74)
0.40

(7.63)
(68.19)
0.36

1.09
1.11
0.70
377.20

1.28
(0.65)
0.48
38.66

1.18
(3.06)
0.15
-

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 2,575.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจ�ำนวน
2,112.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
2560
2,528.67
47.04
2,575.71

2559
2,076.76
35.94
2,112.70

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
451.91
11.10
463.01

%
21.76
30.88
21.92

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 2,528.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 มีจ�ำนวน 2,076.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 451.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายได้จากการขายและบริการ
แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้
กลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
2560
2,370.90
157.77
2,528.67

2559
1,980.76
96.00
2,076.76

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
390.14
61.77
451.91

%
19.70
64.34
21.76

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโฆษณาและธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริษัท

และบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 2,370.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจ�ำนวน 1,980.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
390.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนื่องจาก
บริษัทย่อยได้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ชื่อช่อง ”MONO29” และ
คอนเซ็ปต์ “หนังดีซีรีส์ดัง” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล
โดยเฉพาะช่วงเวลา “พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์” ที่บริษัทได้คัดเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพดี ส่งผลให้ลูกค้า
ตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันช่อง MONO29
มีเรตติ้งเฉลี่ยเป็นล�ำดับที่ 3 จากจ�ำนวนช่องฟรีทีวีทั้งหมด
รายได้ จ ากกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารคอนเทนต์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ ธุ ร กิ จ กี ฬ า
ธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 157.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559
มีจ�ำนวน 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.34 เนื่องจาก
ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้น�ำคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น โดยเฉพาะ
การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซึ่งได้คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์
มาเป็นผู้บริหารและได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี
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ธุรกิจกีฬา บริษัทย่อยมีทีมบาสเก็ตบอลภายใต้ชื่อ “สโมสรโมโนแวมไพร์” และ “โมโนทิวไผ่งาม” โดยบริษัทย่อย
เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Mono29 Stadium” เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและ
ถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ประกอบกับบริษัทย่อยได้ลิขสิทธิ์รายการบาสเก็ตบอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้
บริษัทย่อยได้สปอนเซอร์จากบริษัทที่ให้ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เริ่มโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชื่อดัง
ชั้นน�ำที่มีแนวเพลงต่างขั้วต่างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต้
ชื่อว่า GSB Two-Tone Concerts
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 47.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจ�ำนวน
35.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ�ำนวน 2,517.54
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจ�ำนวน 2,362.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ

1,833.83

1,633.84

199.99

12.24

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

139.39

107.57

31.82

29.58

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

448.34

417.92

30.42

7.28

-

21.30

(21.30)

(100.00)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

4.94

23.78

(18.84)

(79.23)

หนี้สงสัยจะสูญ

0.50

1.37

(0.87)

(63.50)

2,427.00

2,205.78

221.22

10.03

-

1.81

(1.81)

(100.00)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

133.40

145.01

(11.61)

(8.01)

ภาษีเงินได้

(42.86)

9.65

(52.51)

544.15

รวมทั้งสิ้น

2,517.54

2,362.25

155.29

6.57

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า

รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

%

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน เป็นผลจากการรายได้ที่เติบโตขึ้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่
ผันแปรตามรายได้มากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ๆ
จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนัง
ในมือมากกว่า 2,000 เรื่อง ซีรีส์อีกกว่า 200 เรื่อง รวม 4,000 ตอน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์
มากขึ้น
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ก�ำไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิรวมในปี 2560 จ�ำนวน 58.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ
จ�ำนวน 249.55 ล้านบาท ก�ำไรเพิ่มขึ้น 307.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.31 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อย
มีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 5,736.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จ�ำนวน 344.94 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 79.47 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
265.47 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 43.02 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 26.68 ล้านบาท
ตามรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจ�ำนวน 2,258.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.13 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทีวดี จิ ติ อลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซือ้ ภาพยนตร์จากสตูดโิ อยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 2,997.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน
28.68 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายช�ำระต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 167.91 ล้านบาท
ในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 128.85 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.98 ล้านบาท
จากเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน
ตามรายได้ธุรกิจทีวีที่เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 2,739.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน
373.62 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 58.17
ล้านบาทและระหว่างปี 2560 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญช�ำระเพิ่มขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจ�ำนวน 524.19 ล้านบาท
ในขณะเดียวกันยังมีการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จ�ำนวน 202.04 ล้านบาท
จึงส่งผลให้ก�ำไรสะสมลดลง 145.99 ล้านบาท
โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวม จ�ำนวน 2,997.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.25
ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 2,739.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.75 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ร้อยละ 7.10 และมีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ท�ำให้อัตราส่วน
ในการท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ
1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560
ร้อยละ 2.28 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.70 มีสาเหตุจากก�ำไรที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.45
และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า เนื่องจากคอนเทนต์ที่บริษัท
และบริษัทย่อยซื้อได้สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ก�ำไรเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นจากปีก่อน
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.21 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก
บริษทั และบริษทั ย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ ประกอบกับหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เนื่องจาก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ประกอบการ
ตามมาตรา 44
ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�ำหรับปี 2560 อยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า เนื่องจากปี 2560
บริษัทมีทุนหุ้นสามัญช�ำระเพิ่มขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจ�ำนวน 524.19 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินมีการลดลงเล็กน้อย
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน และ
สัญญาบริการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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ระยะเวลาการช�ำระ

จ�ำนวนเงิน

ภายใน 1 ปี

159

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

288

มากกว่า 5 ปี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวม สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้า พเจ้า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ผลการดํา เนิ น งานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษ ัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํ าคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่ ม บริ ษ ทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี ที่ ก าํ หนดโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีก ารตรวจสอบที่ ออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่ อการประเมิ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักทั้งในธุ รกิ จสื่ อและให้บริ การข้อมูล ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขาย
สิ นค้าและให้บริ การที่ หลากหลายและเป็ นจํานวนที่ มีนัยสําคัญ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ที่ผใู ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อการรับรู ้รายได้ของ
กลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบ
ไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
• สุ่ ม ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสิ น ค้าและบริ ก ารที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่างปี และช่ ว งใกล้สิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
• วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมู ล บัญ ชี รายได้แบบแยกย่อ ย เพื่ อ ตรวจสอบความผิด ปกติ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ของ
รายการขายสิ นค้าและบริ การตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
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การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
จํานวนรวม 3,715 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65 ของสิ นทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พบว่ามีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
ผลการดําเนิ นงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสิ นทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและ
สมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดย
การทําความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ได้มาซึ่ งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริ ษทั และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนิ นงานที่
เกิ ดขึ้นจริ งเพื่อประเมิ นการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตดังกล่ าว และพิ จ ารณาอัต ราคิ ด ลดที่ ฝ่ ายบริ ห ารเลื อ กใช้โดยการวิ เคราะห์ ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ถัว เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนักของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สําคัญต่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 3,027 ล้านบาท
และ 709 ล้า นบาท ตามลํา ดับ หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66 และร้ อ ยละ 16 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม ตามลํา ดับ โดยมี
รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพบว่า
มี ข ้อ บ่ งชี้ ของการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น และเงิ น ให้ กู้ยืม ดัง กล่ าว การพิ จ ารณาการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น และ
เงินให้กยู้ มื ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงานและการประเมิน
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํ คัญ ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อมูลค่าค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
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ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดย
การทําความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํ ให้ได้มาซึ่ งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริ ษทั และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดี ตกับผลการดําเนิ นงานที่
เกิ ดขึ้นจริ งเพื่อประเมิ นการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตดังกล่ าว และพิ จ ารณาอัต ราคิ ด ลดที่ ฝ่ ายบริ ห ารเลื อ กใช้โดยการวิ เคราะห์ ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ถัว เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนักของบริ ษทั ย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงิ น ลงทุ น และเงิ น ให้ กู้ยืมดังกล่ าวตามแบบจําลองทางการเงิ น และพิ จารณาผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ข้อสมมติที่สาํ คัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาํ หรั บผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จํานวน 216 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4 ของสิ นทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี และ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลําดับ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู ้รายการได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่ งในการพิจารณา
ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ ันต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทําแผนธุ รกิ จและประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมตั ิแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมิ น ประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่ จาํ เป็ นและข้อสมมติ ทาง
ด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทําประมาณการดังกล่าว โดยการเปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริ ษทั โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของ
รายได้และอัตรากําไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบประมาณการกําไรทางภาษี ในอดี ตกับ
กําไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกําไรทางภาษีดงั กล่าว
ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่าวข้างต้น และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สําคัญต่อประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะ
อัต ราการเติ บ โตของรายได้ใ นระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้า ได้ส อบทานการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
4
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ องบการเงิน ไม่ ครอบคลุมถึ งข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญ กับ งบการเงิ น หรื อกับ ความรู ้ ที่ได้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รับ ผิด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น เหล่ านี้ โดยถูก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ น งานต่ อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สําหรั บ
กิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลมี ห น้าที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนการในการจัด ทํารายงานทางการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิ จและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ น
การแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู งกว่าความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากข้อ ผิด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกับ
การสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ
ความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ ห ารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษัท ใน
การดําเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อ
หากเห็ น ว่าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็ น ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รับ จนถึ งวัน ที่ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้วางแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย สําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัยสําคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะหรื อใน
สถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จ ารณาว่าไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
7
รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2560

บริ
โมโน
เทคโนโลยี
ด (มหาชน)
นสดจากกิ
จกรรมลงทุ
น จ�ำกัและบริ
บริกระแสเงิ
ษษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่จํอา) กัด (มหาชน)
ดอกเบี
้ ยรับ เทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิ
น และบริษทั ย่อย
บริ
ษทั โมโน

2559

1,732,630
644,929
วาคม-2560
นเงิน�ากธนาคาร
เงิวัวันนลงทุ
ชัธันว่ คราว
(3,130)
(6,163)
ณณงบแสดงฐานะการเงิ
นที่ ที31น่ 31
ธันวาคม
2560เพิม่ ขึ้น
ณเงินวันให้ทีก่ 31
ยู้ มื ธัแก่นวาคม
บริ ษทั 2560
ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินรวม
เงิน�ากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(36,929,898)
(8,678,108)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2560
2559 งบการเงิ
น
รวม
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2560
2559
หมายเหตุ
2560 2559
หนี
นและส่
ือหุ้นนในการร่ วมค้า
เงินส้ ิ สดจ่
ายเพืวนของผู
่อ�ื้อเงิน้ถลงทุ
(74,336,849)
สิเงินนส้ ทรั
พผลรั
ย์นเวีบยน
หนี
ิปันนหมุ
ย์าหยชํ
มุนา้ นระเจ้
เวีจากธนาคาร
ยนาหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิสิ�ืนน้ อกูทรั
ย้ มื พระยะสั
14
120,000,000
135,000,000
และจ่
(75,348,656)
(193,701,851)
ยบเท่
129,827,648 (848,648,509)
86,808,404
เจ้เงิ�ืาน้หนี
าและเจ้
15 (1,157,268,684)
319,038,196
295,054,561
้ การค้ายชํ
้ อ้ คื่น่า�ืาเงิ้ อนสิสด
อสดและรายการเที
และจ่
าระเจ้าาหนี
หนี
นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ว้่ สคราว
- าเงิหน่
น�าก�นาคาร
232,693
229,563
ส่เงิเงิวนนของหนี
ิ นระยะยาวที
่ถึงปกํกรณ์
าหนดชําระภายในหนึ่งปี
นลงทุ
สดรันบชัจากการจํ
ายอุ
715,911
41,560
ลูเงิกนหนี
หนี้อญื่นาตให้ใช้คลื่นความถี่
492,662,568
465,976,391
กูย้ กมื ารค้
167
81,892,729
54,893,750
สดจ่
าระยะยาวจากธนาคาร
ยชําาและลู
ระค่ากใบอนุ
(206,000,000)
(412,000,000)
สิเงิต้นนค้ทุสดสุ
านคงเหลื
10,496,526 (1,536,684,991)
8,829,228
การได้
ับใบอนุ
ญาตให้ใช้นคลื่นความถี่คา้ งจ่าย
178 (1,473,101,827)
206,176,617
360,566,258
ทธิ�อช้ร���นกิ
จกรรมลงทุ
ค่กระแสเงิ
าใช้้ สจิ น่ายจ่
ยล่ญวงหน้
23,507,844
22,900,801
หนี
ตามสั
ญาเช่จาากรรมจั
การเงินดหาเงิน
18
6,599,924
6,043,515
นาสดจากกิ
สิจ่นายดอกเบี
ทรั
นเวีายยนอื่น
96,826,099
89,336,117
(95,125,860)
(74,539,996)
ภาษี
เงินพได้ย์หค้ ยมุา้ งจ่
3,406,726
296,513
เงิ้นสิเบิ
กทรั
เกินนพเวีบัย์ยญหนอื
ชีมุแน่ ละเงิ
(15,000,000)
รวมสิ
เวียนนกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
753,553,378
674,080,504
หนี
นนหมุ
65,286,025
77,371,407สดรั
จากเงิ
128,851,891
668,418,767
สิเงินนทรั
พส้ ย์ิ นบไหมุ
ม่ หนมุเวีนยเวีกูนย้ มื นระยะยาวจากธนาคาร
รวมหนี
802,400,217
929,226,004
ญ้ญาเช่
าการเงิ
(8,420,532)
(10,202,043)
เงิเงินนส้ �าก�นาคารที
ีภาระคํ
าประกั
น น
30.2
46,058,565
9,128,667
หนี
ิ สดจ่
นไม่ าหยหนี
มุนเวี้ สยิ นน่มตามสั
จากการเพิ
น วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 9
524,187,280 95,000,000 เงิเงิน้นสลงทุ
นบในบริ
ษ- สุทั ทย่อธิ่มยจทุากส่
หนี
ิสดรั
นระยะยาว
นในการร่
ผล วมค้า
(201,926,028)
(4,014)
เงิจ่เงินานยเงิ
ลงทุ
46,832,501 1,338,985,017
51,226,023
กูย้นมื ปันระยะยาวจากธนาคาร
1610
1,440,837,930
จทั กรรมจั
ดหาเงิใช้นคลื่นความถี่คา้ งจ่าย
332,566,751
678,672,714
เงิเงิต้นนนให้
ยู้ ทมื ธิแก่จากกิ
บรริับษใบอนุ
ย่อยญาตให้
ทุสดสุ
นกการได้
176
695,321,168708,841,790างบการเงิ
(2,304,175)
924,761
ทีผลต่
่ดิน้ สาอาคารและอุ
ปกรณ์
760,550,444
777,356,703
หนี
ิ นงจากการแ�ลงค่
ตามสัญญาเช่
าการเงิ
น นเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
1811
6,028,606
3,094,482
นทรั
สดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสดเพิกมงาน
่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ 1912
43,019,244
(107,479,418)
พย์ไม่มีตวั ตนระยะยาวของพนั
2,258,095,254
1,951,972,846
สํสิเงิานรอง�ลประ�ยชน์
43,792,432
36,210,278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
86,808,404
194,287,822
ต้น้ สทุิ นนภาษี
การได้
ับใบอนุ
ญาตให้
1,456,793,326
1,585,572,586
หนี
เงินรได้
รอการตั
ดบัญใชีช้คลื่นความถี่
2413
8,990,111
9,691,493
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
129,827,648
86,808,404
สิ นทรัพส้ ย์ิ นภไม่
าษีหเงิมุนนได้
24
258,965,037 2,096,823,060
210,848,028
รวมหนี
เวีรยอการตั
น ดบัญชี
2,194,970,247
สิ นทรัพส้ ย์ิ นไม่หมุนเวียนอื่น
155,755,084 3,026,049,064
131,474,183
รวมหนี
2,997,370,464
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
4,983,050,211 4,717,579,036
รายการที่มิใช่เงินสด
รวมสิ นทรัประกอบงบการเงิ
พย์
5,736,603,589 5,391,659,540
หมายเหตุ
นเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
9,378,111
16,987,735
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
83,114,733
95,315,889
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
101,500,000
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
11,911,065
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
27,471,166
22,765,450
(40)
(2,939)
(หน่วย: บาท)
(224,350,000) 1,880,139,023
งบการเงิ
จจการ
วย:2,996
บาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ(หน่
การ
(113,941)
2560
2559
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
(112,999,640)
(2,399,999,925)
2560
2559
2560 2559
187,892,695
289,189,155
15,000,000
(3,544,820)(6,205,312)
67,106,873
25,649,996
179,570,197
197,722,055
(47,218,725)
(3,513,131)
2,979
2,939
558,409
194,468
566,421,976476,362,478- -(172,304,896)-(217,430,215)
5,766,083
5,692,246
1,405,954
3,244,571
8,041,936
9,430,088(177,424)(1,264,608)
(15,000,000)
647,339,847
517,137,747
11,116,796
11,196,920 192,092,947227,163,546 (3,244,571)
(2,888,592)
220,293
106,351
524,187,280
95,000,000
3,026,825,626
2,956,825,986
(201,926,028)-(3,834)
-303,839,257
90,842,966
708,750,000498,900,000
41,761,625-55,217,289
1,405,955 41,456,877
(797,477)
70,981,549
126,718,918
19,243,927
16,615,939
25,649,996-26,447,473
-67,106,873
25,649,996
3,119,976
2,512,441
19,243,927
18,021,894
55,959,378
55,304,873
211,336,874
245,185,440
3,907,618,447 3,695,585,858
4,554,958,294 4,212,723,605
5,000,000
101,500,000
642,210
22,673,360

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
บริษษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่จํอา)กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินรวม
บริ
ษทั โมโน เทคโนโลยี
ณ วันที่ 31 ธันวาคมน2560
2560
2559
(ต่ อ)
งบแสดงฐานะการเงิ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จกรรมลงทุน
นวาคม 2560
ณกระแสเงิ
วันที่ 31นธัสดจากกิ
ดอกเบี้ยรับ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หนีส้ส้ ิ ินนและส่
หมุนเวีวนของผู
ยน ้ถือหุ้น
หนี
เงิน�ากธนาคารที
่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากธนาคาร
14
้
หนีเงินส้ ิ นสดจ่
หมุานยเพื
เวีย่อน�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ารค้
าและเจ้
15
้ อื่นนในการร่ วมค้า
เงิเจ้เงินาหนี
มื้ กระยะสั
14
นกูย้สดจ่
ายเพื
่อ้ น�ืจากธนาคาร
นลงทุ
้ อเงิาหนี
ส่เงิวาหนี
นของหนี
ิ นระยะยาวที
เจ้
าหนี้อื่น่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
15
นปั้ กนารค้
ผลรัา้ สบและเจ้
กูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
16
ส่�ืวเงินของหนี
ระยะยาวที
าระภายในหนึ
่ งปี
้ สินาระเจ้
ายชํ
าหนี้ค่า่ถ�ืึง้ อกํทีาหนดชํ
่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
้ อนและจ่
ทุกูนย้ มื การได้
ับใบอนุ
คลืพ่นย์ความถี
า้ งจ่าย
17
�ืเงิต้้ อนนและจ่
ายชํารระเจ้
าหนี้ญค่าาตให้
�ื้อสิในช้ทรั
ไม่มีตวั ่คตน
ระยะยาวจากธนาคาร
16
ตามสั
ญรับญาเช่
าการเงิ
นปกรณ์
18
้ สนิ นการได้
เงิต้หนี
บจากการจํ
าหน่
นทุสดรั
ใบอนุ
ญายอุ
าตให้
ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
17
ภาษี
คา้ งจ่
าญาเช่
ย าใบอนุ
เงิหนีนเงิ้สดจ่
ายชํ
าญระค่
ญาตให้
สนิ นได้
ตามสั
าการเงิ
น ใช้คลื่นความถี่
18
หนี
นนหมุ
เงิ้นสเงิิสดสุ
�า��นกิ
ภาษี
ได้ทนคธิเวี
า้ �งจ่ช้ยนอื
ย ่น จกรรมลงทุน
รวมหนี
ส้ ิ นนนหมุ
เวี่นยนจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
หนี
เวีสดจากกิ
ยนนอื
้ สินหมุ
จ่าส้ ยดอกเบี
หนี
ิ นไม่ส้ ิ นหหมุ
มุ้ ยนนเวีเวียนยน
รวมหนี
เงิ้นส้สิ นิเบิ
กเกิหนมุบันญเวีชี-ยสุแนละเงิ
นกูย้ วมื นที
ระยะสั
จากธนาคารลดลง
หนี
นไม่
ระยะยาว
ทธิจากส่
่ถึงกํ้ นาหนดชํ
าระภายในหนึ่งปี
หนี
จากเงิ-นสุกูทย้ ธิมื จระยะยาวจากธนาคาร
กูระยะยาว
ย้ มื บระยะยาวจากธนาคาร
หนีเงิ้ นสินสดรั
ากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี16
เงิเงิต้นนนสดจ่
าระยะยาวจากธนาคาร
ยหนี้รสับิ นใบอนุ
ตามสัญญาตให้
ญาเช่ใาช้การเงิ
ทุกูนย้ มื การได้
คลื่นนความถี่คา้ งจ่าย
17
16
เงิหนี
นสดรัตามสั
บจากการเพิ
ทุน น
่มาการเงิ
ญรับญาเช่
18
ต้นทุ้ สนิ นการได้
ใบอนุ
ญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
17
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
สําหนี
รอง�ลประ�ยชน์
กงาน
19
าการเงิน
18
้ สินตามสัญญาเช่ระยะยาวของพนั
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมจั
ด
หาเงิ
น
ดบัญชี กงาน
24
้ สินภาษีเงินได้รอการตั
สํหนี
ารอง�ลประ�ยชน์
ระยะยาวของพนั
19
ผลต่ างจากการแ�ลงค่
นเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
รวมหนี
ส้ ิ นเไม่
เวียนางบการเงิ
หนี
งินหได้มุนรอการตั
ดบัญชี
24
้ สินภาษี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
รวมหนีส้ส้ ิ ินนไม่ หมุนเวียน
รวมหนี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
รวมหนีส้ ิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นม่ ส่เติวมนหนึ่งของงบการเงินนี้
ข้ อมูลกระแสเงิ
นสดเ�ิ ดเผยเพิ
รายการที่มิใช่เงินสด
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
1,732,630
644,929
2560งบการเงินรวม2559
(3,130)
2560
2559(6,163)
2560 2559 (36,929,898)
(8,678,108)
120,000,000135,000,000319,038,196295,054,561
120,000,000
135,000,000
(74,336,849)
319,038,196295,054,56181,892,729
54,893,750
(75,348,656)
(193,701,851)
206,176,617
360,566,258
(1,157,268,684)
(848,648,509)
81,892,729
54,893,750
6,599,924
6,043,515
715,911
41,560
206,176,617
360,566,258
3,406,726
296,513
(206,000,000)
(412,000,000)
6,599,924
6,043,515
65,286,025
77,371,407
(1,473,101,827)
3,406,726 (1,536,684,991)
296,513
802,400,217
929,226,004
65,286,025
77,371,407
(95,125,860)
(74,539,996)
802,400,217
929,226,004
(15,000,000)
128,851,891
668,418,767
1,440,837,930
1,338,985,017
(8,420,532) 1,338,985,017
(10,202,043)
695,321,168
708,841,790
1,440,837,930
524,187,280
95,000,000
6,028,606
3,094,482
695,321,168
708,841,790
(201,926,028)
(4,014)
43,792,432
36,210,278
6,028,606
3,094,482
332,566,751
678,672,714
8,990,111
9,691,493
43,792,432
36,210,278
(2,304,175) 2,096,823,060
924,761
2,194,970,247
8,990,111
9,691,493
43,019,244
(107,479,418)
2,997,370,464
3,026,049,064
2,194,970,247
2,096,823,060
86,808,404
194,287,822
2,997,370,464 3,026,049,064
129,827,648
86,808,404

9,378,111
83,114,733
11,911,065
-

16,987,735
95,315,889
101,500,000
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
จจการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ(หน่
การ
วย: บาท)
27,471,166
22,765,450
2560
2559
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
2560 (40)
2559(2,939)
2560
2559
(224,350,000)
1,880,139,023
(113,941)
2,996
15,000,000
(112,999,640) (2,399,999,925)
179,570,197197,722,055
15,000,000 179,570,197
197,722,055
187,892,695
289,189,155
(3,544,820)(6,205,312)
(47,218,725)-(3,513,131)
-1,405,954
3,244,571
558,409194,468
1,405,9543,244,571- 11,116,79611,196,920(172,304,896)
(217,430,215)
192,092,947
227,163,546
11,116,796
11,196,920
(177,424)
(1,264,608)
192,092,947
227,163,546
(15,000,000)
-(3,244,571)-(2,888,592)
-524,187,28095,000,000
1,405,955(201,926,028)
(3,834)
19,243,92716,615,939
1,405,955
303,839,25790,842,966
19,243,927
16,615,93919,243,927-18,021,894- 41,456,877
(797,477)
211,336,874
245,185,440
19,243,927
18,021,894
25,649,996
26,447,473
211,336,874
245,185,440
67,106,873
25,649,996

5,000,000
642,210

101,500,000
22,673,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
บริษษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ธันวาคม 2560
2560
2559
ณณณ วัวัวันนนทีที่่ ที3131่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2560 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม 644,929
ดอกเบี้ยรับ
1,732,630
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2560งบการเงินรวม2559
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
(3,130)
(6,163)
2560
2559
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
2560 2559 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ส้ ิ นหมุน้ถเวี
ส่หนี
ือหุย้ น ่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิวนของผู
น�ากธนาคารที
(36,929,898)
(8,678,108)
เงิทุเงินนเรืกูสดจ่
ย้ อมื นหุ
ระยะสั
น
จากธนาคาร
14
120,000,000
135,000,000
้
20
าน้ ยเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เจ้เงิทุาหนี
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
อ
น
่
ื
15
319,038,196
295,054,561
้
้
จดทะเบี
นนสดจ่
ายเพืย่อน�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(74,336,849)
ส่เงิวหุนของหนี
ิ นระยะยาวที่ถหุึงกํน้ าหนดชําระภายในหนึ่งปี
ญ้ สบ5,196,999,975
นน้ ปัสามั
นผลรั
นและจ่
กูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
81,892,729
54,893,750
4,984,999,975
หุน้ ) มูลค่าหุปน้ กรณ์
ละ 0.1 บาท16
519,699,998
498,499,998
�ืเงิ้ อ(2559:
าหุยชํน้ าสามั
ระเจ้ญาหนี
(75,348,656)
(193,701,851)
้ ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุ
ทุออกจํ
นการได้
ใบอนุ
่นย์ความถี
า้ งจ่าย
17 (1,157,268,684)
206,176,617
360,566,258
หน่ารระเจ้
าับยและชํ
ค่คาลืพแล้
่าาตให้
�ืทุต้้ อนและจ่
าายชํ
าหนีา้ญคระเต็
�ื้อมสิมูในช้ลทรั
ไวม่มีตวั ่คตน
(848,648,509)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ิ นตามสั
ญญาเช่าหน่
าการเงิ
18
้ สสามั
หุนน้ สดรั
3,390,740,224
เงิหนี
บญจากการจํ
ายอุหุนปน้ กรณ์
ภาษี
เงิสดจ่
นได้ายชํ
คหุา้ นงจ่
าย ญาใบอนุ
เงิน(2559:
าสามั
ระค่
ญาตให้ใช้คหุลืน้ ่น) ความถี
3,200,935,537
มูลค่าหุ่ น้ ละ 0.1 บาท
นนหมุมูทลนธิค่เวี�าช้ยหุนอื
่น ญจกรรมลงทุน
้นสิสดสุ
เงิวนเกิ
�น้ ��นกิ
ส่หนี
สามั
ส้ ิ นนหมุ
นเวียนจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
สดจากกิ
กํรวมหนี
าไรสะสม
จ่จัาดส้ ยดอกเบี
หนี
ิ นไม่ หมุว้ ยน- เวีสํยารองตามก�หมาย
น
สรรแล้
22
เงิยัง้นสไม่
ญชี- (ขาดทุ
นนกู) ย้ วมื นที
ระยะสั
จากธนาคารลดลง
หนี
ิเบิ
นระยะยาว
สุและเงิ
ทธิจากส่
่ถึงกํ้ นาหนดชํ
าระภายในหนึ่งปี
ไกด้เกิจนดั บัสรร
เงินปสดรั
จากเงิ
นกูย้ มื วระยะยาวจากธนาคาร
กูระกอบอื
ย้ มื บระยะยาวจากธนาคาร
16
องค์
่นของส่
นของผูถ้ ือหุน้
เงิต้นนสดจ่
ายหนี้ถ้รสือับิ นหุใบอนุ
ตามสั
ญาเช่ใาช้การเงิ
ทุวนนของผู
การได้
คลื่นนความถี่คา้ งจ่าย
17
รวมส่
้ น ญญาตให้
เงิหนี
นสดรั
จากการเพิ
ทุน้ถือนหุ้น
่มาการเงิ
ญญาเช่
18
้ สินส้ ตามสั
รวมหนี
ิ นบและส่
วนของผู
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
สํารอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนักงาน
19
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมจั
ด
หาเงิ
น
หนี้สินภาษีปเระกอบงบการเงิ
งินได้รอการตัดบันญเป็ชีนส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 24
หมายเหตุ
ผลต่ างจากการแ�ลงค่
รวมหนี
ส้ ิ นไม่ หมุนเวียนางบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
รวมหนีส้ ิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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6,599,924
6,043,515
715,911
41,560
3,406,726
296,513
(206,000,000)
(412,000,000)
339,074,023
320,093,554
65,286,025 (1,536,684,991)
77,371,407
(1,473,101,827)
3,440,898,002
2,935,691,191
802,400,217
929,226,004
(95,125,860)
(74,539,996)
51,970,000
49,850,000
(15,000,000)
(941,578,833)
(795,591,899)128,851,891
668,418,767
1,440,837,930
(151,130,067) 1,338,985,017
(144,432,370)
(8,420,532) 2,365,610,476
(10,202,043)
695,321,168
708,841,790
2,739,233,125
524,187,280
95,000,000
6,028,606 5,391,659,540
3,094,482
5,736,603,589
(201,926,028)
(4,014)
43,792,432
36,210,278
332,566,751
678,672,714
8,990,111
9,691,493
(2,304,175) 2,096,823,060
924,761
2,194,970,247
43,019,244
(107,479,418)
2,997,370,464
3,026,049,064
86,808,404
194,287,822
129,827,648
86,808,404

9,378,111
83,114,733
11,911,065
-

16,987,735
95,315,889
101,500,000
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงิ
จจการ
(หน่
วย: บาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ
การ

27,471,166
22,765,450
งบการเงินเฉพาะกิจ2559
การ
2560
(40)
2560
2559(2,939)
2560
2559
(224,350,000)
1,880,139,023
(113,941)
2,996
15,000,000
(112,999,640) (2,399,999,925)
179,570,197197,722,055 187,892,695
289,189,155
519,699,998
498,499,998
(3,544,820)(6,205,312)
(47,218,725)(3,513,131)
1,405,954
3,244,571
558,409
194,468
339,074,023320,093,554- 11,116,796 2,935,691,191
11,196,920
(172,304,896)
(217,430,215)
3,440,898,002
192,092,947
227,163,546
(177,424)
(1,264,608)
51,970,000
49,850,000
(15,000,000)
511,679,395
661,903,420 --(3,244,571)- 3,967,538,165
(2,888,592)
4,343,621,420
524,187,280- 4,212,723,605
95,000,000
1,405,955
4,554,958,294
(201,926,028)
(3,834)
19,243,927
16,615,939
303,839,25790,842,966
19,243,92718,021,894 41,456,877
(797,477)
211,336,874
245,185,440
25,649,996
26,447,473
67,106,873
25,649,996

5,000,000
642,210

101,500,000
22,673,360

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษษษัททั ัท
โมโน
เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริ
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จํจําากักัดด(มหาชน)
ษษัททั ย่ย่ออยย
งบแสดงฐานะการเงิ
น จ(ต่จําอกั)ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
งบกํ
นเบ�ดเสร�
บริ
ษาัทไรขาดทุ
โมโน เทคโนโลยี
2560
วัานไรขาดทุ
สํณาหรั
บที�ี่ 31
สิ้นธัสุนนดวาคม
วันดทีเสร�
่ 31
2560
2559
งบกํ
เบ�
จธันวาคม 2560

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํากระแสเงิ
หรับ�ี สิ้นนสุสดจากกิ
ดวันที่ 31จกรรมลงทุ
ธันวาคม น2560

งบการเงิ
นนรวม
งบการเงิ
นรวม
รวม644,929
งบการเงิ
ดอกเบี้ยรับ
1,732,630
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2560
2559
หมายเหตุ
2560
2559
งบการเงินรวม
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
(3,130)
(6,163)
2560
2559
หนี
ส
้
ิ
น
และส่
ว
นของผู
้
ถ
อ
ื
หุ
้
น
กําไรขาดทุ้ น:
หมายเหตุ
2560 2559 เงินให้กยู มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ส้ ิ นหมุน:เวียน
รายได้
กํหนี
าเงิไรขาดทุ
น�ากธนาคารที
่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(36,929,898)
(8,678,108)
2,528,674,011
2,076,756,211
รายได้
บริ การ
เงิเงินนกูสดจ่
ย้ จมื ากการขายและให้
ระยะสั
น
จากธนาคาร
14
120,000,000
135,000,000
้
ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิเจ้นาปัหนี
นจผลรั
บาและเจ้าหนี้อบื่นริ การ
9
- 295,054,561
2,528,674,011
2,076,756,211
รายได้
ากการขายและให้
ก
ารค้
15
319,038,196
้
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(74,336,849) ื่น บ
47,037,53935,947,941เงิรายได้
นอผลรั
9
ส่นเงิวปันของหนี
นปันผลรั้ สบิ นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมรายได้
2,575,711,550
2,112,704,152
รายได้
อ
่
ื
น
47,037,539
35,947,941
กูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
16
81,892,729
54,893,750
�ืเงิ้ อนและจ่
ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(75,348,656)
(193,701,851)
ค่ าต้�ช้นจทุ่ านย การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
รวมรายได้
2,575,711,550 360,566,258
2,112,704,152
17 (1,157,268,684)
206,176,617
�ื้อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(848,648,509)
1,833,826,580
1,633,841,862
บริ การาการเงิน
ค่ต้นาหนี
�ช้ทุนจ้ ส่ าขายและให้
ิยนตามสั
ญญาเช่
18
6,599,924
6,043,515
เงินสดรั
บจากการจํ
าหน่ายอุปกรณ์
715,911
41,560
ยในการขายและให้
บ
ริ
ก
าร
139,390,512
107,572,475
1,833,826,580
1,633,841,862
ต้ค่ภาษี
นาใช้
ทุเนจงิ่าขายและให้
บ
ริ
ก
าร
นได้ายชํ
คา้ งจ่
าย าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
3,406,726
296,513
เงินสดจ่
าระค่
(206,000,000)
(412,000,000)
หาร บริ การ
448,340,683
417,921,961
ค่าใช้จ่ายในการบริ
ยในการขายและให้
139,390,512
107,572,475
หนี
นหมุ
่น จกรรมลงทุน
65,286,025
77,371,407
เงิ้นสิสดสุ
ทนธิเวี�ช้ยนอื
���นกิ
(1,473,101,827)
(1,536,684,991)
9
ค่ขาดทุ
าใช้จน่าจากการด้
ยในการบริอยค่
หาราของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
448,340,683417,921,961รวมหนี
ส้ ิ นนหมุ
นเวียนจกรรมจัดหาเงิน
802,400,217
929,226,004
กระแสเงิ
สดจากกิ
ในการร่
21,300,000ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ
ษทั วย่มค้
อยา
9
จ่าส้ ยดอกเบี
(95,125,860)
(74,539,996)
หนี
ิ นไม่ หมุ้ ยนเวียน
ของสินทรั
ม่มีตวั ตน
12
4,941,74423,777,955
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ
ลงทุพนย์ไในการร่
วมค้า
21,300,000
เงิ้นสิเบิ
กเกินบัญชี- สุและเงิ
นกูย้ วมื นที
ระยะสั
จากธนาคารลดลง
(15,000,000)
หนี
นระยะยาว
ทธิจากส่
่ถึงกํ้ นาหนดชํ
าระภายในหนึ่งปี
หนี้สงสั
ยจะสูญ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
504,414
1,367,215
ขาดทุ
นจากการด้
12
4,941,744
23,777,955
เงินสดรั
จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
128,851,891
668,418,767
กูย้ มื บระยะยาวจากธนาคาร
16
1,440,837,930
1,338,985,017
รวมค่
า�ช้ยจะสู
จ่าย ญ
2,427,003,933
2,205,781,468
หนี
504,414
1,367,215
้ สงสั
เงิต้นนสดจ่
ายหนี้รสับิ นใบอนุ
ตามสัญญาตให้
ญาเช่ใาช้การเงิ
(8,420,532)
(10,202,043)
ทุนการได้
คลื่นนความถี่คา้ งจ่าย
17
695,321,168
708,841,790
า�ช้ จ่านย) ก่อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุน�นการร่ วมค้า
2,427,003,933
2,205,781,468
กํรวมค่
าไร (ขาดทุ
เงิหนี
นสดรั
บจากการเพิ
ทุน น
524,187,280
95,000,000
ญญาเช่่มาการเงิ
18
6,028,606
3,094,482
้ สินตามสั
148,707,617
(93,077,316)
จ่ายทางการเงิ
�ช้ จ่าย)นลงทุ
�าษีนเงิ�นการร่
นได้ วมค้ า
กําค่ไรา�ช้(ขาดทุ
น) ก่ อนส่นวและรายได้
นแบ่ งขาดทุ(ค่นาจากเงิ
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
(201,926,028)
(4,014)
สํารอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1910
43,792,432
36,210,278
ส่วค่นแบ่
ขาดทุนจากเงิ
นลงทุนในการร่
มค้�าษี
า เงินได้
(1,810,826)
148,707,617(93,077,316)
า�ช้ จ่างยทางการเงิ
นและรายได้
(ค่ า�ช้ จว่ าย)
เงิ้นสิสดสุ
ทเธิงิจนากกิ
กรรมจัดดบัหาเงิ
332,566,751
นภาษี
รจอการตั
ชี น นวและรายได้
8,990,111 - 678,672,714
9,691,493
กํส่หนี
าวไรนแบ่
(ขาดทุ
น) ก่นได้
อจากเงิ
นค่
า�ช้นจลงทุ
่ ายทางการเงิ
งขาดทุ
นญ
ในการร่
มค้า (ค่า�ช้ จ่าย) 2410
(1,810,826)
ผลต่ างจากการแ�ลงค่
างบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
(2,304,175) 2,096,823,060
924,761
รวมหนี
ส
้
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
2,194,970,247
เงินได้น) ก่อนค่า�ช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่า�ช้ จ่าย)
148,707,617
(94,888,142)
กํา�าษี
ไร (ขาดทุ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
43,019,244
(107,479,418)
ิน
2,997,370,464
ค่รวมหนี
า�าษี
ใช้จเ่างิยทางการเงิ
น
(133,392,926)
(145,013,948)
นส้ ได้
148,707,617 3,026,049,064
(94,888,142)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
86,808,404
194,287,822
น) ก่อนรายได้
(ค่ า�ช้ จ่าย) �าษีเงินได้
15,314,691
(239,902,090)
่ายทางการเงิ
ค่กําไร
ใช้จ(ขาดทุ
น
(133,392,926)
(145,013,948)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
129,827,648
86,808,404
นนี้ 24
รายได้
(ค่าปใช้ระกอบงบการเงิ
ภาษีเงินได้
42,858,402
(9,650,668)
กํหมายเหตุ
าไร (ขาดทุ
นจ)่าก่ย)อนรายได้
(ค่นาเป็�ช้นจ่ส่าย)วนหนึ
�าษี่ งเงิของงบการเงิ
นได้
15,314,691
(239,902,090)
กําไร (ขาดทุ
58,173,093
(249,552,758)
รายได้
(ค่าใช้นจ)่าสํย)าหรั
ภาษีบเ�ีงินได้
24
42,858,402
(9,650,668)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับ�ี
58,173,093
(249,552,758)
รายการที่มิใช่เงินสด
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
9,378,111
16,987,735
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
83,114,733
95,315,889
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
101,500,000
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
11,911,065
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(หน่(หน่
วย:วย:บาท)
บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จ(หน่
การ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
การ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จจการ
วย: บาท)
27,471,166
22,765,450
2560
2559
2560
งบการเงินเฉพาะกิจ2559
การ
(2,939)
2560 (40)
2559
2560
2559
(224,350,000)
1,880,139,023

(113,941)
804,304,719
(112,999,640)158,993,673
804,304,719
179,570,197
85,439,475
158,993,673
187,892,695
1,048,737,867
85,439,475
(3,544,820)
1,048,737,867
(47,218,725)679,824,078
1,405,954
558,409
33,765,157
679,824,078
223,626,143
33,765,157
11,116,796
(172,304,896)
43,000,000
223,626,143
192,092,947
43,000,000(177,424)
(15,000,000)
13,857,790994,073,168
13,857,790
(3,244,571)994,073,168
524,187,28054,664,699
(201,926,028)
19,243,927
54,664,699303,839,25719,243,927
54,664,699
41,456,877
211,336,874
(326,396)
54,664,699
25,649,996
54,338,303
(326,396)
67,106,873
(402,301)
54,338,303
53,936,002
(402,301)
53,936,002

2,996
968,888,871
15,000,000
(2,399,999,925)
232,391,285
968,888,871
197,722,055
94,574,782
232,391,285
289,189,155
1,295,854,938
94,574,782
(6,205,312)
1,295,854,938
(3,513,131)
786,404,261
3,244,571
194,468
21,355,789
786,404,261
-200,305,077
21,355,789
11,196,920
(217,430,215)
9,887,000
200,305,077
227,163,546
9,887,000(1,264,608)
11,459,38411,459,384-1,029,411,511(2,888,592)
1,029,411,511
95,000,000
1,405,955
266,443,427
(3,834)
16,615,939
266,443,42790,842,966
-18,021,894
266,443,427
(797,477)
245,185,440
(1,223,672)
266,443,427
26,447,473
265,219,755
(1,223,672)
25,649,996
(5,735,548)
265,219,755
259,484,207
(5,735,548)
259,484,207

5,000,000
642,210

101,500,000
22,673,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
บริษษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่จําอกั)ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
บริ
ษัท โมโน เทคโนโลยี
ณ วัานไรขาดทุ
ที่ 31 ธันนวาคม
งบกํ
เบ�ดเสร�2560
จ (ต่ อ)
2560
2559

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สํากระแสเงิ
หรับ�ี สิ้นนสุสดจากกิ
ดวันที่ 31จกรรมลงทุ
ธันวาคม 2560
น

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม 644,929
ดอกเบี้ยรับ
1,732,630
หมายเหตุ
2560 งบการเงินรวม
2559
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
(3,130)
(6,163)
2560
2559
หมายเหตุ
2560
2559
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กํหนี
าไรขาดทุ
ส้ ิ นหมุนเบ�
เวีดยนเสร�จอืน่ :
เงิน�ากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(36,929,898)
(8,678,108)
รายการที
ะถูกบัน้ นทึจากธนาคาร
กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
เงิเงินนกูสดจ่
ย้ มื ่จระยะสั
14
120,000,000
135,000,000
ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่
างของอั
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค่
างบการเงิน
เจ้เงิาหนี
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
อ
น
่
ื
15
319,038,196
295,054,561
้
้
นสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(74,336,849)
(6,697,697)
924,761
ที
่
เ
ป็
น
เงิ
น
ตราต่
า
งประเทศ
ส่เงิวนของหนี
นปันผลรั้ สบิ นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายการที
่
จ
ะไม่
ถ
ก
ู
บั
น
ทึ
ก
ในส่
ว
นของกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
น
ในภายหลั
ง
กูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
16
81,892,729
54,893,750
�ืเงิ้ อนและจ่
ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(75,348,656)
(193,701,851)
19
(7,158,687)
ผลขาดทุ
น
จากการประมาณการตามหลั
ก
คณิ
ต
ศาสตร์
ป
ระกั
น
ภั
ย
ทุนการได้
ับใบอนุ
คลืพ่นย์ความถี
า้ งจ่าย
17 (1,157,268,684)
206,176,617
360,566,258
�ืต้้ อนและจ่
ายชํารระเจ้
าหนี้ญค่าาตให้
�ื้อสิในช้ทรั
ไม่มีตวั ่คตน
(848,648,509)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
1,334,842
ญญาเช่าหน่
าการเงิ
1824
6,599,924
6,043,515
้ สินตามสั
เงิหนี
นสดรั
บจากการจํ
ายอุนปกรณ์
715,911
41,560
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ภาษี
นได้ายชํ
คา้ งจ่
าย าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
3,406,726
296,513
เงินเงิสดจ่
าระค่
(206,000,000)
(412,000,000)
(5,823,845)
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
หนี
นหมุทนธิเวี�ช้ยนอื
่น จกรรมลงทุน
65,286,025 (1,536,684,991)
77,371,407
เงิ้นสิสดสุ
���นกิ
(1,473,101,827)
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอืน่ สําหรับ�ี
(6,697,697)
(4,899,084)
รวมหนี
ส้ ิ นนหมุ
นเวียนจกรรมจัดหาเงิน
802,400,217
929,226,004
กระแสเงิ
สดจากกิ
จ่าส้ ยดอกเบี
(95,125,860)
(74,539,996)
หนี
ิ นไม่ หมุ้ ยนเวียน
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จรวมสําหรับ�ี
51,475,396
(254,451,842)
เงิ้นสิเบิ
กเกินบัญชี- สุและเงิ
นกูย้ วมื นที
ระยะสั
จากธนาคารลดลง
(15,000,000)
หนี
นระยะยาว
ทธิจากส่
่ถึงกํ้ นาหนดชํ
าระภายในหนึ่งปี
เงินสดรั
จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
128,851,891
668,418,767
กูย้ มื บระยะยาวจากธนาคาร
16
1,440,837,930
1,338,985,017
กําไรต่ อหุ้น
26
เงิต้นนสดจ่
ายหนี้รสับิ นใบอนุ
ตามสัญญาตให้
ญาเช่ใาช้การเงิ
(8,420,532)
(10,202,043)
ทุนการได้
คลื่นนความถี่คา้ งจ่าย
17
695,321,168
708,841,790
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินสดรั
บจากการเพิ
524,187,280
95,000,000
่มทุน น
นตามสั
18
6,028,606
3,094,482
กํหนี
าไร้ สิ(ขาดทุ
นญ) ส่ญาเช่
วนทีา่เการเงิ
ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
0.017
(0.079)
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
(201,926,028)
(4,014)
ะยะยาวของพนั
กงาน
19
43,792,432
36,210,278
กํสําาไรรอง�ลประ�ยชน์
(ขาดทุน) ต่อหุน้ รปรั
บลด
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมจั
ด
หาเงิ
น
332,566,751
678,672,714
กํา้ สไริ น(ขาดทุ
) ส่รวอการตั
นที่เป็ นดของผู
0.015
(0.079)
หนี
ภาษีเงินได้
บัญชีถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
24
8,990,111
9,691,493
ผลต่ างจากการแ�ลงค่
(2,304,175) 2,096,823,060
924,761
รวมหนี
ส้ ิ นไม่ หมุนเวียนางบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
2,194,970,247
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
43,019,244
(107,479,418)
หมายเหตุ
รวมหนีส้ ปิ นระกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2,997,370,464
3,026,049,064
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
86,808,404
194,287,822
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
129,827,648
86,808,404
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

138

9,378,111
83,114,733
11,911,065
-

16,987,735
95,315,889
101,500,000
-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จ(หน่
การ
วย: บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
27,471,166
22,765,450
2560
งบการเงินเฉพาะกิ2559
จการ
(40)
(2,939)
2560
2559
2560
2559
(224,350,000) 1,880,139,023
(113,941)
2,996
15,000,000
(112,999,640) (2,399,999,925)
179,570,197197,722,055 187,892,695
289,189,155
(3,544,820)(6,205,312)
(3,059,458)
(47,218,725)(3,513,131)
611,892
1,405,954
3,244,571
558,409
194,468
-(2,447,566)
11,116,796
11,196,920
(172,304,896)
(217,430,215)
(2,447,566)
192,092,947
227,163,546
(177,424)
(1,264,608)
53,936,002
257,036,641
(15,000,000)
-(3,244,571)(2,888,592)
524,187,28095,000,000
1,405,955
0.016
0.082
(201,926,028)
(3,834)
19,243,927
16,615,939
303,839,257
90,842,966
0.014
0.078
19,243,92718,021,894 41,456,877
(797,477)
211,336,874
245,185,440
25,649,996
26,447,473
67,106,873
25,649,996

5,000,000
642,210

101,500,000
22,673,360

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับ�ี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
บริษษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560
2559
งบกระแสเงิ
สําหรั
บปีสนิ้นสดสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงิ
น 2560
้นสุ ดวันทีจ่ กรรมลงทุ
31 ธันวาคม
สํ าหรับ�ี นสิสดจากกิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
ดอกเบี้ยรับ
1,732,630
644,929
หมายเหตุ
2560งบการเงินรวม 2559
หมายเหตุ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
2560(3,130)
2559(6,163)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
2559 2560 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กระแสเงิ
หนี
ส้ ิ นหมุนเวีสดจากกิ
ยน จกรรมดําเนินงาน
เงิน�ากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(36,929,898)
(8,678,108)
15,314,691
(239,902,090)
น้ น) จากธนาคาร
ก่อนภาษี
เงิเงิกํนานกูไรสดจ่
ย้ มื (ขาดทุ
ระยะสั
14
120,000,000
135,000,000
ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บและเจ้
กระทบยอดกํ
าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เจ้เงิรายการปรั
าหนี
ก
ารค้
า
า
หนี
อ
น
่
ื
15
319,038,196
295,054,561
้
้
นสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(74,336,849)
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่เงิวนของหนี
้ สบิ นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
นค่าปัเสืน่ อผลรั
95,711,36779,659,602มราคา
กูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
16
81,892,729
54,893,750
�ืเงิ้ อค่นและจ่
(75,348,656)
(193,701,851)
าตัดจําายชํ
หน่าาระเจ้
ย าหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
834,003,376
676,462,420
ับรับใบอนุ
า่ต้ งจ่
206,176,617
360,566,258
�ืต้้ อนต้และจ่
ายชํารระเจ้
าหนี้ญคญ่าาตให้
�ืาตให้
ไความถี
ม่มีตวั ่คตน
(848,648,509)
้ อสิในช้ใทรั
นทุทุนนการได้
การได้
ใบอนุ
ช้คลืคพ่นลืย์่นความถี
ดั จําายหน่าย 17 (1,157,268,684)
128,779,260
128,779,260

งบกระแสเงินสด

ตามสั
ญญาเช่
าการเงิ
18
้ ส้ ิสนงสั
ยจะสู
ญ าหน่
เงิหนี
นหนีสดรั
บจากการจํ
ายอุนปกรณ์
งสัายชํ
เงินให้ญกาตให้
ยู้ มื แก่ใช้บคริลืษ่นทั ความถี
ย่อย (�อนกลั
บ)
ภาษี
เงิสดจ่
น้ สได้
คยา้ จะสู
งจ่
ายญา-ใบอนุ
เงินหนี
าระค่
่
ค้่นาคงเหลื
อเป็ นมูลนค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (�อนกลับ)
หนี
นหมุบทนลดสิ
เงิ้การปรั
นสิสดสุ
ธิเวี�ช้ยนอื
�น��นกิ
จกรรมลงทุ
ขาดทุส้ นิ นนจากการด้
าของเงิ
นลงทุ
รวมหนี
หมุ
นเวียนอจยค่
กระแสเงิ
สดจากกิ
กรรมจั
ดหาเงิ
น นในบริ ษทั ย่อย
จ่าขาดทุ
หนี
ส้ ยดอกเบี
ิ นไม่นหจากการด้
มุ้ ยนเวียน อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
เงิ้นสิเบิ
กเกินบัญชี- สุและเงิ
นกูย้ วมื นที
ระยะสั
จากธนาคารลดลง
หนี
นระยะยาว
ทธิจากส่
่ถึงกํ้ นาหนดชํ
าระภายในหนึ่งปี
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรั
จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
กูย้ มื บระยะยาวจากธนาคาร
16
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงิต้นนสดจ่
ายหนี้รสับิ นใบอนุ
ตามสัญญาตให้
ญาเช่ใาช้การเงิ
ทุนการได้
คลื่นนความถี่คา้ งจ่าย
17
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิหนี
นสดรั
บจากการเพิ
ทุน น
ญญาเช่ด่มจําการเงิ
18
้ สินตามสั
ขาดทุ
นจากการตั
าหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
สํารอง�ลประ�ยชน์
ระยะยาวของพนั
งาน่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง 19
(กําไร) ขาดทุนจากอั
ตราแลกเปลี่ยกนที
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมจั
ด
หาเงิ
น
หนี้ภาษี
สินภาษี
งินถได้
24
เงินเได้
กู หัรกอการตั
ณ ที่จด่าบัยญตัชีดจําหน่าย
ผลต่
งจากการแ�ลงค่
นเพิม่ ข�กน้ งาน
(ลดลง)
รวมหนี
ส้ ิ นไม่ หมุนเวียนรางบการเงิ
สําารองผลประ�ยชน์
ะยะยาวของพนั
เงินดอกเบี
สดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
รวมหนี
ส้ ิ น้ ยรับ
เงินค่าสดและรายการเที
ใช้จ่ายดอกเบี้ย ยบเท่าเงินสดต้นปี
เงิกํานไรสดและรายการเที
ยบเท่
นสด�ลาย�ี
(ขาดทุน) จากการดํ
าเนิานเงิงานก่
อนการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
พย์ดาํ เนินนงาน
่มขึ้น) ม่ ลดลง
ข้สิอนมูทรัลกระแสเงิ
สดเ�ิ(เพิดเผยเพิ
เติม
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอ่นื
รายการที้ ่มิใช่เงินสด ้
สิ นค้าคงเหลือ
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
�ืสิ้ อนสิทรันพทรัย์หพมุย์ไนม่เวีมยีตนอื
วั ตน�ดยยั
งไม่ได้จ่ายชําระ
่น
�ืสิ้ อนสิทรันพทรัย์ไพม่ย์หไม่มุมนีตเวีวั ยตน�ดยจ่
นอื่น ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
มาภายใต้
ญาเช่าการเงิน
หนีสิ้ นสินทรัดํพาเนิย์ไนด้งานเพิ
่มขึ้นสัญ(ลดลง)
รัเจ้บาชํหนี
าระคื
นเงิาและเจ้
นให้กายู้ หนี
มื แก่้ อบ่นื ริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
้ การค้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (�ช้ ���น) กิจกรรมดําเนินงาน

6,599,924
504,414
715,911
3,406,726(206,000,000)
(2,437,866)
65,286,025
(1,473,101,827)
802,400,217(95,125,860)(15,000,000)128,851,891
1,440,837,930
29,076
(8,420,532)
695,321,168
4,941,744
524,187,280
6,028,606(201,926,028)
43,792,432
(19,009)
332,566,751
8,990,111
2,048,099
(2,304,175)
2,194,970,247
8,148,576
43,019,244
(1,732,630)
2,997,370,464
86,808,404
133,392,926
129,827,648
1,218,684,024
(23,801,091)
770,567
9,378,111
(784,371)
83,114,733
1,651,513
214,43111,911,065
33,991,664(15,475,038)
1,215,251,699
(72,863,550)
43,470,346
1,185,858,495

6,043,515
1,367,215
41,560
296,513(412,000,000)
(818,789)
77,371,407
(1,536,684,991)
929,226,00421,300,000
(74,539,996)
-1,810,826
668,418,767
1,338,985,017
1,344,376
(10,202,043)
708,841,790
23,777,955
95,000,000
3,094,482
3,561,308
(4,014)
36,210,278
79,919
678,672,714
9,691,493
636,584
924,761
2,096,823,060
5,606,406
(107,479,418)
(644,929)
3,026,049,064
194,287,822
145,013,948
86,808,404
848,034,011

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
จจการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ(หน่
การ
วย: บาท)
27,471,166
22,765,450
2560
2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ(2,939)
2560 (40)
2559
2560
2559
(224,350,000)
1,880,139,023
(113,941)
2,996
54,338,303265,219,755
15,000,000
(112,999,640) (2,399,999,925)
179,570,197197,722,055 187,892,695
289,189,155
17,129,471
20,558,524
(3,544,820)
(6,205,312)
5,977,574
2,959,271
-(47,218,725)-(3,513,131)
1,405,954
3,244,571
1,912,261
558,409194,468
13,857,790(14,394,960)
-11,116,79611,196,920 (172,304,896)
(217,430,215)
43,000,000
9,887,000
192,092,947
227,163,546
(177,424)(1,264,608)(158,993,673)
(232,391,285)(15,000,000)
-(45,185)
(9,315)
(3,244,571)(2,888,592)
11,459,384
524,187,28095,000,000
1,405,955
294,808
(201,926,028)
(3,834)
19,243,92716,615,939
(322,066)
303,839,25790,842,966
20,429
123,960
19,243,927
18,021,894
2,643,1501,634,14841,456,877
(797,477)
(21,542,408)
(31,230,633)
211,336,874
245,185,440
25,649,996
26,447,473
326,396
1,223,672
67,106,873
25,649,996
(43,288,153)
36,924,524

(18,153,351)
(22,253,888)
194,448,037
1,900,803
16,987,735
13,585,214
(222,810)
12,156,897
95,315,889
5,000,000
33,562,175
(865,608)
(166,304)101,500,000
101,500,000
3,007,408
(150,927)517,167
642,210
22,673,360
(109,939,950)(21,027,258)
(88,409,089)
43,703,035
(734,994)
864,349
815,699,345
(88,543,638)
156,335,581
(67,398,330)
(22,646,510)
(30,545,809)
รายงานประจ�
ำ
ปี
2560 139
1,307,083
21,112,664
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
749,608,098
(90,077,484)
125,789,772

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
21,300,000
นผลรัเทคโนโลยี
บ
บริเงิษนทั ปัโมโน
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ส่ วนแบ่งขาดทุ
1,810,826
อ) นลงทุนในการร่ วมค้า
งบกระแสเงิ
นสดน(ต่จากเงิ
ายอุ2560
ปกรณ์
29,076
1,344,376
้นสุ ดนวัจากการจํ
นที่ 31 ธันาหน่
วาคม
สํ า(กํหรัาไร)
บ�ี สิขาดทุ
บริบริษขาดทุ
ัษททั โมโน
เทคโนโลยี
จ�
ำ
กั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
เทคโนโลยี
จํากัดน(มหาชน)
นโมโน
จากการด้
อยค่าของสิ
ทรัพย์ไม่มและบริ
ีตวั ตนษทั ย่ อย
4,941,744
23,777,955
งบกระแสเงิ
น
สด
งบการเงิ
น
รวม
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
3,561,308
สุ ดนสุวัจากอั
วาคมธั่ย2560
สํ(กําหรั
สิส้นิ้น
2560
255979,919
าไร)
่ยงั ไม่เกิด2560
ขึ้นจริ ง
(19,009)
สําหรั
บบปี�ีขาดทุ
ดนทีวั่ 31นตราแลกเปลี
ทีธัน่ 31
นนทีวาคม
ภาษีเงินนได้
ถกู หัก จณกรรมลงทุ
ที่จ่าย ตัดนจําหน่าย
2,048,099
636,584
กระแสเงิ
สดจากกิ
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินรวม 5,606,406
สํารองผลประ�ยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
8,148,576
ดอกเบี
1,732,630
644,929
้ ยรับ
2560
2559
หมายเหตุ
(1,732,630)
(644,929)
เงินดอกเบี
ลงทุน้ ยชัรัว่บคราว - เงิน�ากธนาคาร เพิม่ ขึ้น
2560(3,130)
2559(6,163)
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมดํ
า
เนิ
น
งาน
ใช้กจยู้ ่ามื ยดอกเบี
133,392,926145,013,948เงินค่าให้
แก่บริ ษ้ ยทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
15,314,691
(239,902,090)
กํ
า
ไร
(ขาดทุ
น
)
ก่
อ
นภาษี
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
เงิรายการปรั
น�ากธนาคารที
ม
่
ี
ภ
าระคํ
า
ประกั
น
(เพิ
ม
ขึ
น
)
ลดลง
(36,929,898)
(8,678,108)
้
่
้
ในสิ นทรัพบย์กระทบยอดกํ
และหนี้สินดําาไร
เนิน(ขาดทุ
งาน น) ก่อนภาษี
1,218,684,024
848,034,011
เงินเป็สดจ่
ายเพื่อ�ืบ้ อ(จ่เงินาย)ลงทุ
นในบริ ษทั ย่าอเนิย นงาน
สิ นทรันพเงิย์นดสดรั
าํ เนินงาน (เพิจากกิ
ม่ ขึ้นจ) กรรมดํ
ลดลง
เงิลูนค่กสดจ่
(74,336,849)
้ อเงินกลงทุ
95,711,36779,659,602
าหนี
เสื่ อ้ากยเพื
มราคา
ารค้่อา�ืและลู
หนี้นอ่นืในการร่ วมค้า
(23,801,091)
(18,153,351)
เงินสิค่นปัาค้นตัาดผลรั
บ าอย
จําหน่
834,003,376
676,462,420
คงเหลื
770,5671,900,803ับาใบอนุ
คลื่นความถีป่ตกรณ์
ดั จําหน่าย
128,779,260
128,779,260
�ื้อค่ต้และจ่
ยชําายล่
ระเจ้
หนีา้ ค่าญ�ื้าตให้
อที่ดินใช้อาคารและอุ
(75,348,656)
(193,701,851)
านใช้ทุจน่าการได้
ยจ่
วรงหน้
(784,371)
13,585,214
หนี
ส
งสั
ย
จะสู
ญ
504,414
1,367,215
้
นทรัพายชํ
ย์หามุระเจ้
นเวียาหนี
นอื้่นค่า�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1,651,513
33,562,175
�ื้อสิและจ่
(1,157,268,684)
(848,648,509)
เงิยนนอื
มื แก่บริ ษทั ย่อย (�อนกลับ)
้ สงสั
นสดรั
ทรั
ย์ยไจะสู
ม่หมุญนา-เวีหน่
214,431
3,007,408
เงินสิหนี
บพจากการจํ
าให้
ยอุ่นกปยู้ กรณ์
715,911 41,560 การปรั
บเนิลดสิ
นค้าคงเหลื
อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (�อนกลับ)
(2,437,866)
(818,789)
หนี
ิ นดําายชํ
นาระค่
งานเพิ
่มขึ้นญ(ลดลง)
เงิน้ สสดจ่
าใบอนุ
าตให้ใช้คลื่นความถี่
(206,000,000)
(412,000,000)
จากการด้
เจ้ขาดทุ
าหนี้กนารค้
าและเจ้อยค่
าหนีาของเงิ
33,991,664 (109,939,950)้ อ่นื นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิ�ช้ ���นกิจกรรมลงทุน
(1,473,101,827) (1,536,684,991)
หนี
นเวียนอือ่นยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(15,475,038)43,703,035
ขาดทุ
21,300,000
้ สินนหมุจากการด้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเงิสดจาก
(ใช้บไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
1,215,251,699 815,699,345 นปันผลรั
จ่าจ่ยดอกเบี
ย
(95,125,860)
(74,539,996)
้
ได้ นจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(72,863,550)(67,398,330)
ส่ายภาษี
วนแบ่เงิงนขาดทุ
1,810,826
้
เงินรับเบิคืกนเกิภาษี
นบัเญ
ชี
แ
ละเงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากธนาคารลดลง
(15,000,000)
้
่าย ายอุปกรณ์
งินได้
หกั ณ ทีา่จหน่
43,470,346
1,307,083
(กําไร) ขาดทุ
นจากการจํ
29,076
1,344,376
เงินขาดทุ
สดรั
ระยะยาวจากธนาคาร
128,851,891
668,418,767
สดสุบทนจากเงิ
ธิจากการด้
จากน(�ช้กูย้ �อมื ��น)
กิจกรรมดํ
1,185,858,495
749,608,098
ยค่
าของสิ
นทรัพาย์เนิไนม่งาน
มีตวั ตน
4,941,744
23,777,955
เงินขาดทุ
สดจ่านยหนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
การเงิ
น
(8,420,532)
(10,202,043)
้
ดจําหน่นาเป็ยสินส่นทรั
พย์่ไงม่ของงบการเงิ
มีตวั ตน นนี้
3,561,308
หมายเหตุปจากการตั
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
เงิน(กํสดรั
524,187,280
95,000,000
่มทุตนราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
าไร)บจากการเพิ
ขาดทุนจากอั
(19,009)
79,919
จ่ายเงิ
น
ปั
น
ผล
(201,926,028)
(4,014)
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย ตัดจําหน่าย
2,048,099
636,584
เงินสํสดสุ
ทธิจากกิจกรรมจั
ดหาเงิน
332,566,751
678,672,714
ารองผลประ�ยชน์
ระยะยาวของพนั
กงาน
8,148,576
5,606,406
ผลต่ดอกเบี
างจากการแ�ลงค่
างบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
(2,304,175)
924,761
(1,732,630)
(644,929)
้ ยรับ
าใช้จ่ายดอกเบี้ย ยบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
133,392,926
145,013,948
เงินค่สดและรายการเที
43,019,244
(107,479,418)
(ขาดทุน) จากการดํ
่ยนแปลง
เงิกํนาไร
สดและรายการเที
ยบเท่าเนิาเงินนงานก่
สดต้อนนการเปลี
ปี
86,808,404
194,287,822
นทรัพย์และหนี
นงาน
1,218,684,024
848,034,011
้ สินาดํเงิาเนิ
เงินในสิ
สดและรายการเที
ยบเท่
นสด�ลาย�ี
129,827,648
86,808,404
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
(23,801,091)
(18,153,351)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
สิ นค้าคงเหลือ
770,567
1,900,803
รายการที
ม
่
ิ
ใ
ช่
เ
งิ
น
สด
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(784,371)
13,585,214
�ืสิ้ อนอุทรั
ปกรณ์
9,378,111
16,987,735
พย์ห�มุดยยั
นเวีงยไม่นอืได้่นจ่ายชําระ
1,651,513
33,562,175
�ืสิ้ อนสิทรั
นทรั
83,114,733
95,315,889
พย์พไย์ม่ไหม่มุมนีตเวีวั ตน�ดยยั
ยนอื่น งไม่ได้จ่ายชําระ
214,431
3,007,408
หนี
าเนิพนย์ไงานเพิ
ขึ้น (ลดลง)
�ื้อ้ สสิิ นนดํทรั
ม่มีตวั ่มตน�ดยจ่
ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
101,500,000
หนีพ้ กย์ารค้
และเจ้าหนี
่นื าการเงิน
33,991,664
(109,939,950)
สิเจ้นาทรั
ได้มาาภายใต้
สัญ้ อญาเช่
11,911,065
หนี
ส
ิ
น
หมุ
น
เวี
ย
นอื
น
่
(15,475,038)
43,703,035
้
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
1,215,251,699
815,699,345
หมายเหตุ
นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
จ่ายภาษีประกอบงบการเงิ
เงินได้
(72,863,550)
(67,398,330)
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
43,470,346
1,307,083
เงินสดสุ ทธิจาก (�ช้ ���น) กิจกรรมดําเนินงาน
1,185,858,495
749,608,098

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(158,993,673)
(232,391,285)
(45,185)
(9,315)
11,459,384
(หน่
วย: บาท)
งบการเงิ-นเฉพาะกิจการ
294,808
2560 2559
(322,066)
(หน่123,960
วย: บาท)
20,429
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
2,643,150
1,634,148
27,471,166
22,765,450
2560
2559
(21,542,408)
(31,230,633)
(40)
2560
2559(2,939)
326,396
1,223,672
(224,350,000)
54,338,303 1,880,139,023
265,219,755
(113,941)
2,996
(43,288,153)
36,924,524
(112,999,640) (2,399,999,925)
17,129,47120,558,524(22,253,888)
194,448,037
187,892,695
289,189,155
5,977,5742,959,271(3,544,820)
(6,205,312)(222,810)12,156,897
1,912,261
(865,608)(166,304)
(47,218,725)
(3,513,131)
13,857,790
(14,394,960)
(150,927)
517,167
558,409
194,468
43,000,000
9,887,000
(21,027,258)
(88,409,089)
(172,304,896)
(217,430,215)
(734,994)864,349 (88,543,638)
156,335,581
(158,993,673)
(232,391,285)
(177,424)
(1,264,608)
(22,646,510)(30,545,809)
(15,000,000)
21,112,664
(45,185)
(9,315)
(90,077,484)125,789,772
11,459,384(3,244,571)(2,888,592)
294,808
524,187,280 95,000,000
(322,066)
(201,926,028)
(3,834)
20,429
123,960
303,839,257
90,842,966
2,643,150
1,634,148
(21,542,408)
(31,230,633)
326,396
1,223,672
41,456,877
(797,477)
25,649,996
26,447,473
(43,288,153)
36,924,524
67,106,873
25,649,996
(22,253,888)
(222,810)
(865,608)
5,000,000
(150,927)
(21,027,258)
(734,994)
642,210
(88,543,638)
(22,646,510)
21,112,664
(90,077,484)

194,448,037
12,156,897
(166,304)
517,167101,500,000
(88,409,089)
864,349
22,673,360
156,335,581
(30,545,809)
125,789,772

ษทั ัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริษัทย่อย
บริบริ
โมโน
เทคโนโลยี
จ�ำกัและบริ
ด (มหาชน)
บริษ
ษทั โมโน
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
และบริ
ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

งบกระแสเงิ
(ต่2560
อ)
) สด
ดวัน(ต่ทีอน
่ 31
ธันวาคม
สํงบกระแสเงิ
าหรับ�ี สิ้นนสุสด

ดวัสุนด
ที่ 31
สํ าหรับบ�ี ปี
สิ้นสสุิ้น
สําหรั
วันธันทีวาคม
่ 31 2560
ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิน�ากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงิน�ากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อ�ื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
�ื้อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
�ื้อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
�ื้อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
�ื้อและจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่า�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เงินสดจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เงินสดสุ ทธิ�ช้ ���นกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ�ช้ ���นกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
ผลต่ างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ ข�น้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ข�น้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิเงินนสดและรายการเที
นปี
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่ าาเงิเงินนสดต้
สด�ลาย�ี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด�ลาย�ี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเ�ิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้ออุปกรณ์�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
�ื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน�ดยจ่ายชําระเป็ นหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

(หน่วย: บาท)
วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่
จการ
งบการเงิ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจ2559
การ
2560
2560
2559
2560
2559

2560
2560
2560

2559
2559
2559

1,732,630
1,732,630
(3,130)
(3,130)
(36,929,898)
(36,929,898)
(75,348,656)
(75,348,656)
(1,157,268,684)
(1,157,268,684)
715,911
715,911
(206,000,000)
(206,000,000)
(1,473,101,827)
(1,473,101,827)

644,929
644,929
(6,163)
(6,163)
(8,678,108)
(8,678,108)
(74,336,849)
(74,336,849)
(193,701,851)
(193,701,851)
(848,648,509)
(848,648,509)
41,560
41,560
(412,000,000)
(412,000,000)
(1,536,684,991)
(1,536,684,991)

27,471,166
27,471,166
(40)
(40)
(224,350,000)
(224,350,000)
(113,941)
(113,941)
(112,999,640)
(112,999,640)
187,892,695
187,892,695
(3,544,820)
(3,544,820)
(47,218,725)
(47,218,725)
558,409
558,409
(172,304,896)
(172,304,896)

22,765,450
22,765,450
(2,939)
(2,939)
1,880,139,023
1,880,139,023
2,996
2,996
(2,399,999,925)
(2,399,999,925)
289,189,155
289,189,155
(6,205,312)
(6,205,312)
(3,513,131)
(3,513,131)
194,468
194,468
(217,430,215)
(217,430,215)

(95,125,860)
(95,125,860)
(15,000,000)
(15,000,000)
128,851,891
128,851,891
(8,420,532)
(8,420,532)
524,187,280
524,187,280
(201,926,028)
(201,926,028)
332,566,751
332,566,751
(2,304,175)
(2,304,175)
43,019,244
43,019,244
86,808,404
86,808,404
129,827,648
129,827,648

(74,539,996)
(74,539,996)
668,418,767
668,418,767
(10,202,043)
(10,202,043)
95,000,000
95,000,000
(4,014)
(4,014)
678,672,714
678,672,714
924,761
924,761
(107,479,418)
(107,479,418)
194,287,822
194,287,822
86,808,404
86,808,404

(177,424)
(177,424)
(15,000,000)
(15,000,000)
(3,244,571)
(3,244,571)
524,187,280
524,187,280
(201,926,028)
(201,926,028)
303,839,257
303,839,257
41,456,877
41,456,877
25,649,996
25,649,996
67,106,873
67,106,873

(1,264,608)
(1,264,608)
(2,888,592)
(2,888,592)
95,000,000
95,000,000
(3,834)
(3,834)
90,842,966
90,842,966
(797,477)
(797,477)
26,447,473
26,447,473
25,649,996
25,649,996

9,378,111
9,378,111
83,114,733
83,114,733
11,911,065
11,911,065
-

16,987,735
16,987,735
95,315,889
95,315,889
101,500,000
101,500,000
-

5,000,000
5,000,000
642,210
642,210

101,500,000
101,500,000
22,673,360
22,673,360

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

141

142

320,093,554
320,093,554
18,980,469
18,980,469
339,074,023
339,074,023

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 20)
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย
�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

310,093,554
310,093,554
10,000,000
10,000,000
320,093,554
320,093,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย
�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ออกและชําระแล้ว
ที่ออกและชําระแล้ว

ทุทุนนเรื
นหุน้ น้
เรื ออนหุ
ทีอ่ อกและช�
ำระแล้
ทุนเรื อนหุ
น้ ว

สํ าหรับ�ีบสิปี
้นสุ ดวันที่ 31 ธันทีวาคม
สําหรั
่ 312560
ธันวาคม 2560
สํ าหรับ�ี สิ้นสุสดิ้นวันสุทีด่ 31วัน
ธันวาคม
2560

2,935,691,191
2,935,691,191
505,206,811
505,206,811
3,440,898,002
3,440,898,002

2,749,191,191
2,749,191,191
186,500,000
186,500,000
2,935,691,191
2,935,691,191

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

ส่ส่ววนเกิ
นนมูมูลลค่ค่าา
นเกิ
น้ สามั
ส่หุวนเกิ
นมูญลค่า

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเ�ลี่ยนแ�ลงส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
งบแสดงการเ�ลี่ยนแ�ลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

49,850,000
49,850,000
2,120,000
2,120,000
51,970,000
51,970,000

49,280,000
49,280,000
570,000
570,000
49,850,000
49,850,000

(539,645,296)
(539,645,296)
(249,552,758)
(249,552,758)
(5,823,845)
(5,823,845)
(255,376,603)
(255,376,603)
(570,000)
(570,000)
(795,591,899)
(795,591,899)

(795,591,899)
(795,591,899)
58,173,093
58,173,093
58,173,093
58,173,093
(202,040,027)
(202,040,027)
(2,120,000)
(2,120,000)
(941,578,833)
(941,578,833)

กําไรสะสม
กําไรสะสม
ยัยังงไม่
จัดสรรแล้ว
ไม่ไได้ด้จจดั ดั สรร
สรร
ยัง(ขาดทุ
ไม่ได้จนดั )สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนต�ำ่ กว่าทุน

7,932,797
7,932,797
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
1,235,100
1,235,100

7,008,036
7,008,036
924,761
924,761
924,761
924,761
7,932,797
7,932,797

(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)

(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)
(152,365,167)

(145,357,131)
(145,357,131)
924,761
924,761
924,761
924,761
(144,432,370)
(144,432,370)

(144,432,370)
(144,432,370)
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
(6,697,697)
(151,130,067)
(151,130,067)

จ รวมองค์ปรวม
ระกอบอืน่
ผลต่างจากการแปลงค่า จากการรวมธุ
ส่ วนตํ่ากว่าทุรนกิจาก
่ากว่าทุนจาก ของส่วนของผู
รวมถ้ อื หุน้
ผลต่างจากการแปลงค่
งจากการแปลง า ส่ วนตํ
ภายใต้
ค่างบการเงิ
งบการเงินนทีที่เเ่ ป็ป็นน การควบคุ
การรวมธุมรเดี
กิจยภายใต้
วกัน องค์ประกอบอื่นของ
นที่เป็ น การรวมธุรกิจภายใต้ องค์ประกอบอื่นของ
เงินงบการเงิ
ตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ก�เบ็
ำไรขาดทุ
เสร็จอืน่น
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็จจอือืน่ ่น

กําไรขาดทุน

องค์ปประกอบอื
ระกอบอืน่ ่นของส่
ของส่วนของผู
วนของผูถ้ ถอื้ ือหุหุน้ น้
กําไรขาดทุองค์
น

งบการเงินรวม

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม

2,423,562,318
2,423,562,318
(249,552,758)
(249,552,758)
(4,899,084)
(4,899,084)
(254,451,842)
(254,451,842)
196,500,000
196,500,000
2,365,610,476
2,365,610,4762,365,610,476
2,365,610,476
58,173,093
58,173,093
(6,697,697)
(6,697,697)
51,475,396
51,475,396
524,187,280
524,187,280
(202,040,027)
(202,040,027)
2,739,233,125
2,739,233,125

รวม
รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

339,074,023

�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

18,980,469

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

320,093,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
-

320,093,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กําไรสําหรับปี

-

�อนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามก�หมาย

10,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)

-

310,093,554

อนหุ
ทุนทุเรืนอเรืนหุ
น้ ทีน้ อ่ อก
และช�ำระแล้
ว ว
ที่ออกและชํ
าระแล้

กําไรสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สําหรั
ธัน2560
วาคม 2560
ดวัดนวัทีน
่ 31ทีธั่ 31
นวาคม
สําหรับบปี
�ี สิส้นิ้นสุสุ

งบแสดงการเปลี
วอนของผู
้ถือหุ้น (ต่อ)
นของผู้ถือหุ้น (ต่
)
งบแสดงการเ�ลีย่ นแ�ลงส่่ยวนแปลงส่

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3,440,898,002

-

-

505,206,811

-

-

-

2,935,691,191

2,935,691,191

-

186,500,000

-

-

-

2,749,191,191

ส่ วส่นเกิ
นมูนลค่า
วนเกิ
มูลหุค่น้าหุสามั
น้ สามั
ญญ

51,970,000

2,120,000

-

-

-

-

-

49,850,000

49,850,000

570,000

-

-

-

-

49,280,000

511,679,395

(2,120,000)

(202,040,027)

-

53,936,002

-

53,936,002

661,903,420

661,903,420

(570,000)

-

257,036,641

(2,447,566)

259,484,207

405,436,779

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
กํก�าำไรสะสม
ไรสะสม
จัจัดดสรรแล้
สรร
สรรแล้วว
ยัยังงไม่
ไม่ไได้ด้จจดั ดั สรร

4,343,621,420

-

(202,040,027)

524,187,280

53,936,002

-

53,936,002

3,967,538,165

3,967,538,165

-

196,500,000

257,036,641

(2,447,566)

259,484,207

3,514,001,524

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริ
ษ
โมโน
เทคโนโลยี
กัด (มหาชน)
บริ
ษัทัทโมโน
เทคโนโลยี
จํากันจ�ดำรวม
(มหาชน)
และบริและบริ
ษัทย่ อย ษัทย่อย
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดปวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
หมายเหตุ
รวม 2560 นรวม

ส�สํ1.ำาหรั
หรับบข้ปีปีอสิสมู้นิ้นลสุทัสุดว่ วัดไป
ที่ 31
ธันวาคม
นวัทีน่ 31
ธันวาคม
2560 2560

ข้บริอมูษลัททัโมโน
ว่ ไป เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนซึ่ งจัด ตั้งและมี ภู มิ ล าํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมี นายพิชญ์ โพธารามิ ก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่
บริ ษ ัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนซึ่ งจัด ตั้งและมี ภู มิ ล าํ เนาใน
200 อาคารจัส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ทาวเวอร์ ชั้ น 16 หมู่ ที่ 4 ถนนแจ้ง วัฒ นะ ตํา บลปากเกร็ ด
ประเทศไทย โดยมี นายพิชญ์ โพธารามิ
ก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
200 อาคารจัส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ทาวเวอร์ ชั้ น 16 หมู่ ที่ 4 ถนนแจ้ง วัฒ นะ ตํา บลปากเกร็ ด
ธุรกิจสืด่ อจัประกอบด้
วย รทีี ธุวรี วิกิทจยุหลัออนไลน์
สื่ อบนโทรศั
ท์เคลื
่ ้
อํกา) เภอปากเกร็
งหวัดนนทบุ
กของบริและ
ษทั ฯและบริ
ษทั ย่พอยมี
ดงั ่อต่นที
อไปนี

1.

กข)

ธุ รกิจสืให้่ อ บประกอบด้
ริ การข้อมูวลยและความบั
นเทิง ประกอบด้
วย ภาพยนตร์
า เพลง
บันเทิง เกม ท่องเที่ยว
ทีวี วิทยุ ออนไลน์
และ สื่ อบนโทรศั
พท์เคลืกี่อฬนที
่
และ พยากรณ์
ข) ธุ รกิจให้บริ การข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว
เกณฑ์ ใและ
นการจั
ดทํางบการเงิน
พยากรณ์

2.
2.2.1
2.1

งบการเงิ
น นี้ จัดดทํทําางบการเงิ
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ที่ กาํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิชาชี พ บัญ ชี
เกณฑ์
ในการจั
น
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่
งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กาํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิชาชี พ บัญ ชี
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่
งบการเงิ
ฉบับออกตามความในพระราชบั
ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นญฉบั
ที่ บญริ ษัชี ทพ.ศ.
ฯใช้2543
เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
11
ตุลาคมน2559
ญัติบการบั
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษั ท ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
งบการเงิ
นนีง้ ไกฤษแปลจากงบการเงิ
ด้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุ
นเดิมเว้นแต่
ฉบั
บภาษาอั
นฉบั
บภาษาไทยนี
้ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจั
นรวม
งบการเงิ
นนี้ได้ดจทํดั าทํงบการเงิ
าขึ้นโดยใช้
เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

ก) ในการจั
งบการเงิดทํนารวมนี
ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
้ ได้จนดั รวม
เกณฑ์
งบการเงิ
ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ตั้งขึดั้ นงต่อไปนีอั้ ตราร้อยละ
ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่จัอดย”)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ชือ่ บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

ชื่อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิต จําหน่ายและบริ การข้อมูลสาระบันเทิง
นิตยสารบันเทิงและหนังสื อทัว่ ไป รวมถึง
ผลิต จําหน่ายและบริ การข้อมูลสาระบันเทิง
ภาพยนตร์ เพลง สื่ อบันเทิงอื่น ๆ
นิตยสารบันเทิงและหนังสื อทัว่ ไป รวมถึง
ภาพยนตร์ เพลง สื่ อบันเทิงอื่น ๆ

ในประเทศ
จัจัดดตัตั้ งง้ ขึขึ้น้น
ในประเทศ
ในประเทศ
ไทย
ไทย

ของการถื
อหุน้
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
ของการถื
อหุน้
2560
2559
2560
ของการถือ2559
หุน้
(ร้ออยละ)
(ร้(ร้ออยละ)
ยละ) (ร้
ยละ)
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100

100

1
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1

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ชือ่ บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ให้บริ การจัดหาห้องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายตัว๋ โดยสาร รวมถึงผลิตและ
ให้บริ การข้อมูล
ให้บริ การพื้นที่ ผลิต รับจ้างผลิตรายการ
สื่ อโทรทัศน์และสื่ ออื่น ๆ รวมทั้งให้บริ การ
ข้อมูลสาระบันเทิง
ผลิต รับจ้างผลิต และให้บริ การซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software และ
Digital Content
ผลิต จําหน่ายและบริ การข้อมูลสาระบันเทิง
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความบันเทิงผ่านสื่ อทุกประเภท
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
ให้บริ การนักแสดง ศิลปิ น และข้อมูล
สาระบันเทิงผ่านสื่ อทุกประเภท
ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รวมถึงให้บริ การข้อมูลสาระบันเทิง
ให้บริ การซอฟต์แวร์เกมประเภทต่าง ๆ เพื่อ
ความบันเทิงผ่านช่องทางบนโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์
ให้บริ การพยากรณ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ จาก
นักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์
ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)

ไทย

บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด

บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด

บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จํากัด

บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จํากัด

บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด
บริ ษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั ที โมเมนต์ จํากัด
บริ ษทั โมโน เพลย์ จํากัด

บริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด

PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน
เจนเนอเรชัน่ จํากัด ร้อยละ 1)
Mono Technology Vietnam
ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
Company Limited
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
Mono Technology Hong Kong Limited ให้บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
ของการถื
อหุน้
ของการถือหุน้
2560
2559
2560
2559
(ร้
อ
ยละ)
(ร้
อ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ยละ)
100
100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

-

ไทย

100

-

อินโดนีเซี ย

99

99

เวียดนาม

100

100

ฮ่องกง

100

100
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ชือ่ บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จํากัด
ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ รวมถึงให้บริ การข้อมูล
สาระบันเทิง
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน สปอร์ ต
จัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงจัดการ
ทีมกีฬาหรื อสโมสรกีฬา
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์

2.3

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถื
อหุน้
อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2560
2559
2560
2559
(ร้ออยละ)
(ร้
ยละ) (ร้(ร้ออยละ)
ยละ)

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรั พย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ างปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2559) รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี
ฉบับ ใหม่ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้สํ าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัด ให้ มี ข้ ึ นเพื่ อ ให้ มี เนื้ อหาเท่ า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ัน สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและ
อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ น ค้าให้แก่ ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่ าตามราคาในใบกํากับสิ น ค้า
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้ค่าโฆษณาและบริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยุรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
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รายได้จากการให้ใช้สิทธิในภาพยนตร์ ที่คิดค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนคงที่ ซึ่งผูใ้ ช้สิทธิ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
และผูใ้ ห้สิทธิ ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิถือเป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้
ตามสัญญา
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ ก
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สําหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
แผ่นซี ดี แผ่นวีซีดี และแผ่นดีวีดี แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
นิตยสารและหนังสื อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า

4.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยและการร่ ว มค้าที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค่ าตาม
วิธีราคาทุน หักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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4.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

การให้ปประโยชน์
ระโยชน์
อายุอายุการให้
40 ปี
20 ปี
5, 10 ปี
4, 5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของกําไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้ พ ร้ อ มใช้ห รื อขายได้ถูก นําไปรวมเป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์จนกว่าสิ น ทรั พ ย์น้ ัน
จะอยู่ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น การกู้ยืม อื่ น ถื อ เป็ นค่ า ใช้จ่ ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ และค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่วดั มูลค่าเทียบเท่าเงินสดด้วย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่า
เงินสดบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่น้ นั เริ่ มตัดจําหน่ายเป็ นค่าตัดจําหน่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์
ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซ่ ึง
มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะ
ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อ ยจะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิ ธี ก ารตัด จําหน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนดัง กล่ า ว
ทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ต้นทุนเว็บไซต์
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ
ลิขสิ ทธิ์อื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.9

อายุ
ารให้ประโยชน์
อายุการให้
ปกระโยชน์
ตามอายุสญ
ั ญา
10
ปี
5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
3, 5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
5, 10, 20 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
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4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญ ญาเช่ าอุ ป กรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้แก่ ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้แก่ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ รายการต่ าง ๆ ของแต่ ล ะกิ จ การที่ รวมอยู่ในงบการเงิ น รวมวัด มู ล ค่ าด้ว ย
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งอยู่ใ นสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศได้แ ปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุป กรณ์ ห รื อสิ น ทรั พ ย์ที่ไม่ มีตวั ตนของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยหากมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าวอาจ
ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รั บ จากสิ น ทรั พ ย์แ ละคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ ส ะท้อ นถึ ง
การประเมิ น ความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จ จุ บ ั น ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ือ
กับ ผูข้ ายมี ความรอบรู ้ แ ละเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่ อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิ สระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บรู ้ เงิ น เดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ น ประกัน สังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย เงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจ่ ายสมทบกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้
วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูก พัน นั้น และบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยสามารถประมาณมู ล ค่ า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ทุ ก สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน และจะทําการปรั บ ลดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ดัง กล่ าว หากมี ค วามเป็ นไปได้
ค่ อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะไม่ มีกาํ ไรทางภาษี เพี ยงพอต่ อ การนําสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอ
การตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัด ทํางบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จ และ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้

รายงานประจ�ำปี 2560
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สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสัญ ญาเช่ าว่าเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสัญ ญาเช่ าการเงิ น ฝ่ ายบริ ห าร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น เมื่ อมู ลค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุ น ดังกล่าว
ได้ล ดลงอย่างมี ส าระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่ อมี ข อ้ บ่ งชี้ ของการด้อ ยค่ า การที่ จ ะสรุ ป ว่า
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ณ วัน ที่ ไ ด้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่ า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิน สด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุ น ทางภาษี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ างชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้
ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อยควรรั บ รู ้ จาํ นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอ
การตั ด บั ญ ชี เป็ นจํา นวนเท่ า ใด โดยพิ จ ารณาถึ ง จํา นวนกํา ไรทางภาษี ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ัท ฯมี ห นี้ สิ น ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากการถู ก ฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จใน
การประเมิ น ผลของคดี ที่ ถู ก ฟ้ องร้ อ งแล้ว และเชื่ อ มั่น ว่ าจะไม่ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จึ ง ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ า งปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ร ายการธุ ร กิ จ ที่ สํ า คัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายและให้บริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งรายได้ค่าบริ การจ่าย
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559

-

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559

-

6
159
20
52
422
10
102

7
232
31
52
464
6
2
-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

นโยบายการก�ำหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามที่ประกาศจ่าย
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
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รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559

22
14
58
14

29
14
61
15

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559

7
6
38
13

14
10
40
14

นโยบายการก�ำหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2560
2559
2560
2559

งบการเงิน
นรวม
งบการเงิ
รวม
2560
2559
2560
2559

2
2

4
4

10
1
11

6
2
8

-

-

351

194

-

-

26

55

7

7

6

6

11
11

-

74
74

117
117

19
19

23
23

18
14
32

5
18
23

13

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้

บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ
เจนเนอเรชั
บริ ษษททัั โมโน
โมโน ทราเวล
จํากัน่ ดจํากัด
บริ
บริ ษษททัั โมโน
โมโน ทราเวล
โปรดักชัจํน่ ากัจํดากัด
บริ
บริ ษษททัั โมโน
โมโน โปรดั
มิวสิ คกจํชัาน่ กัดจํากัด
บริ ษMono
ทั โมโน
มิวสิ ค จํากัIndonesia
ด
PT
Technology
PT
Mono
Technology
Indonesia
Mono
Technology
Vietnam
Company Limited
Mono
Technology
Vietnam
บริ ษทั โมโน เรดิโอ จํากัด Company Limited
บริ
ากัด
บริ ษษททัั โมโน
โมโน เรดิ
เรดิโโออ จํบรอดคาซท์
จํากัด
บริ
เรดิโอ บรอดคาซท์
บริ ษษททัั โมโน
โมโน ทาเลนท์
สตูดิโอ จําจํกัาดกัด
บริ ษษททัั โมโน
โมโน บรอดคาซท์
ทาเลนท์ สตูดจํิโาอกัดจํากัด
บริ
บริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
บริ ษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริ
รวมษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย - สุทธิ
รวมเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ณณ วัวันนทีที่ ่ ออ
วันที่2559
31 ธันณวาคม
วาคม
2559
31 ธันวาคม 2559
10
109
1059
105
62
62
12
12
11
11
81
815
59
1909
190
28
28
522
522
(23)
(23)
499
499

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
เพิม่มขึขึ้ นน
เพิ
ระหว่
เพิ่มขึา้ นงปี

ระหว่างปี
ระหว่างปี

ลดลง
ลดลง
ระหว่
างปี
ลดลง

-1717--22221010
190
190
61
61
300
300
(15)
(15)
285
285

ระหว่างปี
ระหว่างปี
(10)
(10)
(3)
(3)(62)(62)------(75)
(75)(75)
(75)

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ณ วันที่ ออ
ณ วันที่
วันที2560
่2560
3131ธัธันนณวาคม
วาคม
31 ธันวาคม 2560
-6
1226
1221212
11
11
103
1035
195
19
380
380
89
89
747
747
(38)
(38)
709
709

ยอดคงเหลื อนี้ คือเงิ น ให้กู้ยืมแก่ บริ ษ ทั ย่อยในรู ปตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ น ซึ่ งไม่ มีห ลักประกันและคิ ดดอกเบี้ ย
ยอดคงเหลื อนี้ คือเงิ น ให้กู้ยืมแก่ บริ ษ ทั ย่อยในรู ปตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ น ซึ่ งไม่ มีห ลักประกันและคิ ดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะไม่เรี ยกให้บริ ษทั ย่อย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะไม่เรี ยกให้บริ ษทั ย่อย
ชํา ระคื น เงิ น ให้ กู้ยื ม ภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯจึ ง จัด ประเภทเงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ า วเป็ น
ชํา ระคื น เงิ น ให้ กู้ยื ม ภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯจึ ง จัด ประเภทเงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ า วเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

14
14
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พ นัก งานที่ ให้แก่ กรรมการและผูบ้ ริ ห าร
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงิน
นรวม
งบการเงิ
รวม
2560
2559
2560
2559
48
45
1
1
49
46

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
2560
2559
2560
2559
29
28
1
1
30
29

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระจากการคํ้าประกั น ให้ แ ก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.2 ก)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
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งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
2560
2559
2560
2559
2
4
161
164
305
251
31
49
499
468
(6)
(2)
493
466

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
2560
2559
2560
2559
11
8
55
87
123
131
26
55
351
194
1
566
476
566
476

15

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
อายุหนีค้ า้ งช�ำระ

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ประมาณการรับคืน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2560
2559
2560
2559

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2560
2559
2560
2559

2

4

2

3

2

4

1
2
2
4
11

1
1
1
2
8

121

81

53

44

35
2
26
184
(23)
161
(6)
155
157

87
7
6
10
191
(27)
164
(2)
162
166

2
55
55
55
66

43
87
87
87
95

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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8.
8.
8.

9.
9.
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้ าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม นให้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการปรั
บลดราคาทุ
รายการปรั
รวม
ราคาทุน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
เป็ นมูงบการเงิ
ลงบการเงิ
ค่าบสุลดราคาทุ
ทธินนทรวม
ี่จะได้นรให้
ับ
รายการปรั
บ
ลดราคาทุ
น
ราคาทุนน
าคงเหลืออ -- สุสุททธิธิ
สิ2560
นสิค้นาค้คงเหลื
เป็ให้น2560
สุาลดราคาทุ
ทสุทธิธิทที่จจี่ 2559
ะได้
ับ
รายการปรั
เมู
ป็นลมูค่ลาค่บ
ะได้น
รรบั ให้
2560 ราคาทุ
2559
2559
2560 13
2559 14
2560
2559ร(6)
2560
2560
ราคาทุน 2559
สิ2560
นค้าคงเหลื
สุ2559
ทธิ 8
เป็ น2560
มูลค่(4)
าสุ ทธิที่จ2559
ะได้
ับ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
9 อ -2559
สิงานระหว่
นค้าสําเร็าจงทํ
รู ปา
2560131
2559141
2560 (4)2559 (6)2560 91
2559 81
งานระหว่
สิรวม
นค้าสําเร็าจงทํ
รู ปา
131
14
(4)(6)891
14
151
1019
151
(4)(6)101
141
19
รวม
งานระหว่างทํา
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั 14ย่อยมีการกลับ15รายการปรับลดมู
(4) ลค่าสิ นค้าคงเหลื
(6) อจํานวน102 ล้านบาท (2559:
9
รวม
ในระหว่
า
งปี
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
บริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยมี
ก
ารกลั
บ
รายการปรั
บ
ลดมู
ล
ค่
า
สิ
น
ค้
า
คงเหลื
อ
จํ
า
นวน
2
ล้
า
นบาท
(2559:
1 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
1ในระหว่
ล้านบาท)
าคงเหลือทีบ่รลดมู
ับรู ้เป็ลนค่ค่าสิาใช้
ยในระหว่
งปี 2 ล้านบาท (2559:
างปีโดยนํ
ปั จจุบาไปหั
นั บริกษจากมู
ทั ย่อลยมีค่ากของสิ
ารกลันบค้รายการปรั
นค้จ่าคงเหลื
อจํ านวน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
1เงิล้นาลงทุ
นบาท)
โดยนํ
นในบริ
ษัทาย่ไปหั
อย กจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริษษทั ทั
ชืชื่ออ่ บริ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชั
ชื่อบริน่ ษจํทั ากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล
เจนเนอเรชั
จํากัน่ ดจํากัด
บริ
นโฟ ซิจํสาเต็กัน่ ดมจํส์ากัจํดากัด
บริ ษษททัั โมโน
โมโน อิทราเวล
เจนเนอเรชั
อิทราเวล
นโฟกซิชัจํสน่ าเต็กัจํดมากัส์ดจํากัด
บริ
บริ ษษททัั โมโน
โมโน โปรดั
บริ
บริ ษษททัั โมโน
โมโน มิโปรดั
อินวสิโฟคกจํซิชัาสน่ กัเต็ดจํมากัส์ดจํากัด
บริ
มิโปรดั
วสิโคอกจํชัาน่ กัดจํากัด
บริ ษษททัั โมโน
โมโน เรดิ
บริ ษษททัั โมโน
โมโน มิเรดิวสิโคอ จํบรอดคาซท์
จําากักัดด
จํากัด
บริ
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บริ ษทั ที โมเมนต์ จํากัด (“ที โมเมนต์”)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี มติ ให้ชาํ ระ
ทุ นจดทะเบี ยนเพิ่ มในที โมเมนต์ อี ก ร้ อยละ 7.5 และร้ อยละ 12.5 ของทุ น จดทะเบี ยน ตามลําดับ (รวม
เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็ นเงิน 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นในที โมเมนต์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจ่ายชําระค่าหุ น้ ดังกล่าวทั้งจํานวน
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตามลําดับ
บริ ษทั โมโน เพลย์ จํากัด (“โมโน เพลย์”) และบริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด (“โมโน แอสโทร”)
เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ใ ห้ จ ั ด ตั้ งโมโน เพลย์ และ
โมโน แอสโทร ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นบริ ษัท ละ 5 ล้า นบาท (หุ ้ น สามั ญ 50,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 100 บาท)
บริ ษ ัท ฯลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ของโมโน เพลย์ จํานวน 49,997 หุ ้ น ในราคาหุ ้ น ละ 100 บาท คิ ด เป็ นเงิ น
5 ล้านบาท (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) และโมโน แอสโทร จํานวน 49,997 หุน้ ในราคา
หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน 5 ล้านบาท (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบี ยน) โดยได้จ่ายชําระ
ค่าหุ ้นที่เรี ยกชําระแล้วบริ ษทั ละ 2.5 ล้านบาท ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทําให้บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในโมโน เพลย์ และโมโน แอสโทร ร้อยละ 100 ของหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของทั้งสองบริ ษทั
Mono Technology Vietnam Company Limited
เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ ประชุ มคณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ใ ห้ จ ดทะเบี ยนเลิ ก กิ จ การ
Mono Technology Vietnam Company Limited ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างชําระบัญชี
บริ ษทั โมโน มิวสิ ค จํากัด (“โมโน มิวสิ ค”)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2560 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
โมโน มิวสิ ค จํานวน 68 ล้านบาท จากเดิม 38 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 380,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท) เป็ น 106 ล้า นบาท (หุ ้ น สามั ญ 1,060,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 100 บาท) โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 680,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าว
ไม่ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ ้นจํานวน
68 ล้า นบาท ในวัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 และโมโน มิ ว สิ ค ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วกั บ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็ น
จํา นวน 387 ล้า นบาท (2559: 382 ล้า นบาท) บริ ษ ัท ฯประเมิ น มู ล ค่ า ที่ จ ะได้รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น ใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงิ นลงทุนเป็ น
บริ ษ ทั ย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักต้น ทุ น ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สิน ทรั พย์ด้วยวิธีประมาณการ
จํา นวน 387 ล้า นบาท (2559: 382 ล้า นบาท) บริ ษ ัท ฯประเมิ น มู ล ค่ า ที่ จ ะได้รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น ใน
กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่าจะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะสู ง กว่า ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่า
บริ ษ ทั ย่อยจากมู ลค่ายุติธรรมหักต้น ทุ น ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สิน ทรั พย์ด้วยวิธีประมาณการ
เงินลงทุนในโมโน มิวสิ ค และ Mono Technology Hong Kong Limited มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่า
กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่าจะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะสู ง กว่า ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่า
มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 26 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในโมโน มิวสิ ค และ Mono Technology Hong Kong Limited มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวนรวม 43 ล้านบาท ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 26 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สําหรับปี ปัจจุบนั ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าค่าเผือ่ การด้อยค่าดังกล่าวเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวนรวม 43 ล้านบาท ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงิสํานหรั
ลงทุ
า หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าค่าเผือ่ การด้อยค่าดังกล่าวเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั
บปีนปัในการร่
จจุบนั วซึมค้
่ งฝ่ ายบริ
ในเดื
อนมิ
ถุนายนวมค้
2559า บริ ษทั ย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั อื่ น
เงินลงทุ
นในการร่
แห่ งหนึ่ งจัดตั้ง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน ด้วยทุนจดทะเบียน
ในเดื อนมิถุนายน 2559 บริ ษทั ย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ได้ร่วมลงทุ นกับบริ ษทั อื่ น
8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวมี
แห่ งหนึ่ งจัดตั้ง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน ด้วยทุนจดทะเบียน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวมี
(หน่วย: ล้านบาท)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

10.
10.

งบการเงินรวม

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

Yunnan Mono Digital
ให้บริ การข้อมูลและ
Technology Company Limited
สาระบันเทิง
Yunnan Mono Digital
ให้บริ การข้อมูลและ
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
Technology Company Limited
สาระบันเทิง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

สัสัดดส่ส่ววนเงิ
นลงทุน
นเงินลงทุน

2560
2559
สั2560
ดส่ วนเงินลงทุ
2559น
ยละ) (ร้(ร้ออยละ)
ยละ)
(ร้(ร้ออยละ)
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
42
42
42

42

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม

ราคาทุ
น
ราคาทุน

2560
2559
ราคาทุน2559
2560
2560

2559

74
(21)
74
(4)
(21)
49
(4)

74
(21)
74
(21)
53
-

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีตาม
นได้เสีญยชี
มูวิลธค่ี สา่ วตามบั
มูตามวิ
ลค่าตามบั
ญชีเตสีาม
ธสี ว่ นได้
ย
2560
2559
วิธีส่วนได้เ2559
สี ย
2560
2560

2559

72
(21)
72
(4)
(21)
47
(4)

72
(21)
72
(21)
51
-

49
53 Digital47Technology
51
เมื่ อ วัน ที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของ Yunnan
Mono
Company Limited ได้มีมติให้เลิกกิ จการ โดยได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการแล้วเมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่ อ วัน ที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของ Yunnan Mono Digital Technology
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างชําระบัญชี ดังนั้น ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
Company Limited ได้มีมติให้เลิกกิ จการ โดยได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการแล้วเมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
เบ็ ด เสร็ จ จากการลงทุ น ใน Yunnan Mono Digital Technology Company Limited (2559: รั บ รู ้ ส่ ว นแบ่ ง
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างชําระบัญชี ดังนั้น ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
ขาดทุ น จํานวน 2 ล้านบาท) ในงบการเงิ น รวม โดยส่ ว นแบ่ งกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ จากการลงทุ น ใน
เบ็ ด เสร็ จ จากการลงทุ น ใน Yunnan Mono Digital Technology Company Limited (2559: รั บ รู ้ ส่ ว นแบ่ ง
การร่ วมค้านี้คาํ นวณจากงบการเงินซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของการร่ วมค้า
ขาดทุ น จํานวน 2 ล้านบาท) ในงบการเงิ น รวม โดยส่ ว นแบ่ งกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ จากการลงทุ น ใน
ณ วันวทีมค้่ 31านีธั้ คนาํ นวณจากงบการเงิ
วาคม 2560 มู ล ค่านสิซึน่ งจัทรั
ธิ ข องการร่
ว มค้ามี จาํ นวนเงิ
การร่
ดทํพาย์ขึส้ นุ ทโดยฝ่
ายบริ หารของการร่
วมค้า น ประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารจํานวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท เงินคงเหลือดังกล่าวอยูร่ ะหว่างคืนทุนให้แก่
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 มู ล ค่าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องการร่ ว มค้ามี จาํ นวนเงิ น ประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อย
ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารจํานวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท เงินคงเหลือดังกล่าวอยูร่ ะหว่างคืนทุนให้แก่
บริ ษทั ย่อย
19
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19

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ Yunnan Mono Digital Technology Company Limited มีดงั นี้
สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ Yunnan Mono Digital Technology Company Limited
้
(หน่วมีย:ดงล้ั นีานบาท)
2560 (หน่วย: ล้2559
านบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม - ขาดทุน
2560 2559 5
2560
2559
11.

กํทีาด่ ไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็
จรวม - ขาดทุน
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์

11.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
อาคาร
ที่ดินและ ส่ วนปรั
บปรุ ง
อาคาร
อาคาร
ทีด่ นิ และ ส่วนปรั
บปรุง
ส่ส่ววนปรั
บบปรุ
อาคารและ
ปรุงง ส่อาคารและ
ว
นปรั
บ
ปรุ ง
ทีนปรั
่ดินดและ
ที่ดินิ
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์เเช่ช่าา
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ
สิ นทรัพย์เช่า
ที่ดิน
244
73
6
244
73
(1)
6
288
12
(1)
256
366
12
288
3
256
366
3
13
2
382
258
2
13
258
382
24
1
12
24
112
(1)
1
35
(1)
2
24
1
35
224-

-

5
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
เครือุ่ อปงตกแต่
ง
อุปกรณ์
กรณ์
เครื
อ่ งตกแต่
และเครื
่ องใช้ง
เครื
่ องตกแต่
และเครื
อ่ งใช้ง
สํส�ำานันักกงาน
งาน
และเครื่ องใช้
สํานักงาน
159
43
159
(1)
43
(1)
201
34
201
(1)
34
5
(1)
239
5
239
75
31
75
31
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
เตอร์
และอุปกรณ์

และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
253
14
253
(2)
14
(2)
265
26
265
(8)
26
(8)
283
283
152
34
152
34
(1)

สิ นทรัพย์

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

ราคาทุน
ยานพาหนะ
1 มกราคม 2559
25
ราคาทุน
ซื้อเพิ่ม
1 มกราคม 2559
25
จําหน่าย
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
25
โอนเข้า (ออก)
ซื้อเพิ่ม
1
31 ธันวาคม 2559
25
จําหน่าย
(1)
ซื้อเพิ่ม
1
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
(1)
25
31 ธันวาคม 2560
โอนเข้า (ออก)
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
25
31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2559
13
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2
1 มกราคม 2559
13
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
31 ธันวาคม 2559
105
185
15
(1)
(1)
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
35
34
1
31 ธันวาคม 2559
105
185
15
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
35
34
1
(1)
(8)
(1)
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
59
139
211
15
3
31 ธันวาคม 2560
(1)
(8)
(1)
ส่ วนที่จาํ หน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
139
211
15
3
59
31 ธันวาคม 2560
331
96
80
10
255
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
323
100
72
10
255
31 ธันวาคม 2560
255
331
96
80
10
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
255
323
100
72
10
31 ธันวาคม 2560
2559 (จํานวน 62 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2559 (จํานวน 62 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

สินทรัพย์
ระหว่าางง
สิระหว่
นทรัพย์
ติติดดตัตั้ง้

ระหว่าง
ติดตั้ง
227
78
227
78
(300)
5
(300)
16
5
16
(20)
1
(20)
1
--

รวม

รวม
รวม
981
141
981
(4)
141
(4)
1,118
80
1,118
(10)
80
(10)
1,188
1,188
264
80
264
80
(3)

--

341
(3)
96
341
96
(10)

5
1
5
1

427
(10)
427
777
761
777
761
80
96
80
96

20
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รายงานประจ�ำปี 2560 20
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นปรับปรุงง
ส่ส่ววนปรั
สินทรัพย์เช่า
สิ นทรัพย์เช่า
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า
36
36
36
3636
36
14
3
14
17
3
3
17
3-

อุปกรณ์
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
เครือุ่ อปงตกแต่
ง
กรณ์
กรณ์
เครือุอ่ ปงตกแต่
คอมพิวเตอร์
และเครื
่ องใช้ง
ยานพาหนะ
และเครื
อ่ งใช้ง
และอุปกรณ์
เครืสํ่าอนังตกแต่
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งาน
ส�ำนักกงาน
คอมพิวเตอร์
และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
28
122
7
1
5
28
122
7
29
127
7
1
5
1
3
29127
7
(7)
1
3
30
123
7
(7)
30
123
7
20
86
4
4
12
1
20
86
4
24
98
5
4
12
1
3
11
24
98
5
311
-(7)
27
102
5
(7)
27
102
5
5
29
2

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ราคาทุน
ซื้ อเพิ่ม
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2559
ซืซื้้ ออเพิ
เพิ่ม่ม
31 ธันวาคม 2559
จําหน่าย
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2560
จําหน่าย
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31
ธันวาคม2559
2560
1 มกราคม
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2559
ค่ค่าาเสื
เสื่่ ออมราคาสํ
มราคาสําาหรั
หรับบปีปี
31
2559
ค่าเสืธัน่ อวาคม
มราคาสํ
าหรับ
ค่าส่เสืว่ อนที
มราคาสํ
่จาํ หน่าาหรั
ย บปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
20
31 ธันวาคม 2560
ส่ วนที่จาํ หน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
20
31 ธันวาคม 2560
19
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
3
21
16
31 ธันวาคม 2560
19
5
29
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
16
3
21
31 ธันวาคม 2560
2559 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2559 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

2560 (จํานวน 7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

รวม
รวม

193
6
193
199
6
4
199
(7)
4
196
(7)
196
124
20
124
144
20
17
144
17
(7)
154
(7)
154
55

2
2

42
55

2

42
20
17
20
17

21
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ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จาํ นวน 3 ล้านบาท โดย
คํานวณจากอั
ราการตั
นทุรนวมต้
ในอันตทุราร้
อยละย้ 6.5
ในระหว่
างปี ต2559
บริ ษ้ งขึทั ้ นย่เป็
อยได้
นการกู
ืมเข้ต่าเป็อปีนราคาทุนของสิ นทรัพย์จาํ นวน 3 ล้านบาท โดย
คํณานวณจากอั
ในอัตราร้ษอทัยละ
6.5ยต่อดคงเหลื
อปี
้ งขึ้นเป็บรินษทุทั นฯและบริ
วัน ที่ 31 ธัตนราการตั
วาคม 2560
ย่อยมี
อของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซ่ ึ งได้มา
ภายใต้
ัญญาเช่
าการเงิ2560
นโดยมี
ค่าสุ ทธิ ตษามบั
ชี เป็ยอดคงเหลื
นจํานวน อ8 ของยานพาหนะและอุ
ล้านบาท (2559: 12 ล้าปนบาท)
ณ วัน ทีส่ 31
ธัน วาคม
บริ ษมทั ูลฯและบริ
ทั ย่อญยมี
กรณ์ ซ(เฉพาะ
่ ึ งได้มา
บริ ษทั ฯ:สัญ4 ญาเช่
ล้านบาท
(2559:
6 ล้ามนบาท))
ภายใต้
าการเงิ
นโดยมี
ูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวน 8 ล้านบาท (2559: 12 ล้านบาท) (เฉพาะ

บริ
4 ล้ธัานนบาท
6 ล้ษานบาท))
ณ วัษนทั ทีฯ:่ 31
วาคม(2559:
2560 บริ
ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี อุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่ าเสื่ อ มราคาหมดแล้ว
่ มู ล ค่2560
แต่วัยนัง ทีใช้่ 31ง านอยู
า ตามบั
ก่ อ นหั กษค่ัทา เสื
า วมี จ ํา นวนเงิ นว
ณ
ธัน วาคม
บริ ษญัทชีฯและบริ
ย่อ่ อมราคาสะสมของสิ
ยมี อุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึนทรั
่ งซึ่ งตัพดย์ค่ดาั งเสืกล่่ อ มราคาหมดแล้
182ยล้ังาใช้
นบาท
(2559:
ล้านบาท)
ทั ฯ:่ อมราคาสะสมของสิ
104 ล้านบาท (2559: 89
ล้าพนบาท))
่ อ นหั ก ค่ษา เสื
่ มู ล142
แต่
ง านอยู
ค่ า ตามบั
ญ ชี ก(เฉพาะบริ
นทรั
ย์ดั ง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น
182
านบาท)
(2559:
านบาท))
บริ ษล้ทั าย่นบาท
อยได้น(2559:
าํ ที่ดิน142
พร้อล้มสิ
สร้างมูลค่ษาสุทั ทฯ:ธิ 104
ตามบัล้าญนบาท
ชีจาํ นวน
54789ล้าล้นบาท
(2559: 550 ล้านบาท)
่ งปลูก(เฉพาะบริ
ไปคํ
นเงินนาํ ทีกูย่้ดมื ินระยะยาวจากธนาคาร
คํ้าประกั
จํานวน
ล้านบาท
บริ ษ้ าทั ประกั
ย่อยได้
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูโดยมี
ลค่าสุวทงเงิ
ธิ ตนามบั
ญชีจนาํ นวน
547250
ล้านบาท
(2559: 550 ล้านบาท)

12.

ไปคํ
ย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกันจํานวน 250 ล้านบาท
สิ นทรั้ าประกั
พย์ ไม่นมเงิีตนัวกูตน

12.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
1ราคาทุ
มกราคม
น 2559
ซื้ อเพิ่ม
1 มกราคม 2559
จําหน่าย
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้
จําหน่าาย(ออก)
31 ธันวาคม 2559
โอนเข้า (ออก)
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2559
จําหน่าย
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้
จําหน่าาย(ออก)
31
ธันวาคม
2560
โอนเข้
า (ออก)

ลิลิขขสิสิทธิ์ ์
เว็บไซต์
เว็บไซต์์
ลิขสิ ทธิ
เว็บไซต์
84
84
(1)
(1)
8383
83-

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
ลิลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
เพลง
และ
ภาพยนตร์
เพลง
วีดีโดอโี อ
และวี
เพลง
และ
วีดีโอ
1,630
2
1,630
(485)
2
772
(485)
1,919
772
1
1,919
(496)
1
835
(496)
2,259
835

ลิขสิ ทธิ์อื่น
123
6
123
(4)
6
140
(4)
265
140
1
265
(9)
1
46
(9)
303
46

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
50
2
50
2
14
66
14
6
66
6
72-

31 ธันวาคม 2560

83

2,259

303

72

งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
ลิขสิทธิอ์ นื่

ลิขสิ ทธิ์ อื่น

โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงินจ่าย
ล่วงหน้า
เงินจ่เงิานยล่จ่าวยงหน้า
และงาน
ล่วและ
งหน้า
งานระหว่
างผลิ
ระหว่างผลิ
ตต
และงาน
ระหว่างผลิต
483
922
483
922
(926)
479
(926)
1,137
479
1,137
(881)
735
(881)
735

รวม

รวม
รวม
2,370
932
2,370
(490)
932
(490)
2,8121,145
2,812
(505)
1,145
(505)
3,4523,452

22
รายงานประจ�ำปี 2560
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ลิขสิ ทธิ์
เว็ลิขบสิไซต์
ทธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
เพลง และ
ลิลิขขสิสิททธิธิ์ ์
วีดีโอ
ภาพยนตร์
เพลง
ภาพยนตร์
และวีดโี อ
เพลง และ
วีดีโอ571

เงินจ่าย
ล่วงหน้า (หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
โปรแกรม
และงาน
เงิ
น
จ่
วางหน้
เงิายล่
นาจ่งผลิ
ย ตา
คอมพิ
วเตอร์ ระหว่
รวม
โปรแกรม
ลิลิขขสิสิททธิธิอ์ ์ อนื่ ื่น
และ
รวม
คอมพิวเตอร์ งานระหว่
ล่วงหน้
า
างผลิต
โปรแกรม
และงาน
ลิขสิ ทธิ์อ26
ื่น คอมพิวเตอร์
รวม643
17 ระหว่างผลิต41
9
676

ลิขสิ ทธิ์
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
เว็บไซต์29
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
5
621
หน่าายสํ
ยสะสม
ค่ค่าาตัตัดดจํจําาหน่
าหรับ
1 มกราคม
2559
29
571
26
17(484)
(1)
(1)
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าตัธัดนจํวาคม
าหน่า2559
ยสําหรับปี
621
41
31
335
708
66
269
ค่ค่าาตัตัดดจํจําาหน่
หน่าายสํ
ยสําาหรั
หรับบปี
5
773
44
12
(1)
(484)
(1)
่จาํ หน่
ค่าส่ตัวดนที
จําหน่
ายสําายหรับ
31ส่ธัวนนที
วาคม
2559
33708
66
26(496)
(9)
่จาํ หน่
าย
ค่31าตัธัดนจํวาคม
าหน่า2560
ยสําหรับปี
773
44
12
985
101
38
385
ค่ค่าาตัเผืดอ่ จํการด้
าหน่าอยสํ
ยค่าาหรับ
(496)
(9)
ส่ วนที่จาํ 2559
หน่าย
1 มกราคม
1
38
985
101
38
31
เพิ่มธัขึน้ นวาคม
ระหว่2560
างปี
16
11
3
ค่ลดลงระหว่
าเผือ่ การด้าองปี
ยค่ า
(4)
(3)
131มกราคม
2559
1
ธันวาคม 2559
13
11
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
16111
34
-เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(4)
(3)
ลดลงระหว่างปี
12
4
13
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
13
11
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1
4
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
37
1,200
199
40
31 ธันวาคม 2559
13
12
4
31 ธันวาคม 2560
32
1,262
198
34
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
37
1,200
199
40
31 ธันวาคม 2559
2559 (จํานวน 673 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
32
1,262
198
34
31 ธันวาคม 2560
2560 (จํานวน 829 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี

-----

643
(486)
676
833
834
(486)
833
(505)
834
1,162

3
-33
-3
3
476
3
732

(505)
4
1,162
30

476

1,952
676
2,258
834

732

(7)
274
305
(7)
32
27
5
1,952
32
2,258

2559 (จํานวน 673 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

676

2560 (จํานวน 829 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

834

23
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23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ลิลิขขสิสิททธิธิ์์
จ่าายล่
ยล่วงหน้
งหน้าา
์
ลิขสิ ทธิเพลง
เงิเงินนจ่และงาน
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
โปรแกรม
ภาพยนตร์
โปรแกรม
และ
เว็บไซต์
เพลง เพลง
คอมพิ
วเตอร์
โปรแกรม
และงาน
งานระหว่
างผลิตต
และวี
คอมพิ
วเตอร์
ระหว่
างผลิ
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์ ภาพยนตร์
และวีดดีโโี ออ
และวีดีโอ
คอมพิวเตอร์
ระหว่างผลิต
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์

ราคาทุน
ราคาทุ
น 2559
1 มกราคม
11
9
4
1ซื้ อมกราคม
2559
11
9
41
เพิม่
12
ซืโอนเข้
12้ อเพิ่มา (ออก)
-141
โอนเข้า (ออก)
14
31 ธันวาคม 2559
11
21
19
1121194
ซื31้ อธัเพิน่มวาคม 2559
เพิ่มาย
4จํซืา้ อหน่
--จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
11
21
23
31 ธันวาคม 2560
11
21
23
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ตัดจําหน่2559
ายสะสม
1ค่ ามกราคม
4
7
2
1ค่ามกราคม
2559
4
7
ตัดจําหน่ายสําหรับปี
1
22
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
1
2
31 ธันวาคม 2559
4
8
4
4ค่31าตัธัดนจํวาคม
าหน่า2559
ยสําหรับปี
18
54
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
1
5
31 ธันวาคม 2560
4
9
9
31 ธันวาคม 2560
4
9
9
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ค่1 ามกราคม
เผือ่ การด้2559
อยค่ า
1
1เพิมกราคม
2559
1-างปี
11่มขึ้นระหว่
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
11
31 ธันวาคม 2559
1
11
31 ธันวาคม 2559
1
11
31 ธันวาคม 2560
1
11
31 ธันวาคม 2560
1
11
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
มู31ลค่ธันาสุวาคม
ทธิตามบั
2559ญชี
6
2
15
31 ธันวาคม 2559
6
2
15
31 ธันวาคม 2560
6
1
14
31 ธันวาคม 2560
6
1
14
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
ค่2559
าตัด(จํ
จําาหน่
ายสํ2 าล้หรั
บปี รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
นวน
านบาท
2559 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

รวม
รวม

14
14
104
104
(14)
(14)
104
104
48
48
(102)
(102)
50
50

38
38
117
117155
155
52
52
(102)
(102)
105
105

---

13
133
3
16
166
6
22
22

--

1
111
11
12
12
12
12

104
104
50
50

127
127
71
71
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3
6
6

24
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13.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่
บริ ษ ัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (“บรอดคาซท์”) เป็ นผูช้ นะการประมู ลใบอนุ ญ าตให้ใช้ค ลื่ น ความถี่
เพื่ อให้บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ในระบบดิ จิต อลประเภทบริ ก ารทางธุ รกิ จระดับ ชาติ ในหมวดหมู่ ท ั่วไปแบบ
ความคมชั ด ปกติ (“ใบอนุ ญ าต”) จากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุ ญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุ ญาต (วันที่
25 เมษายน 2557) บรอดคาซท์ จ ะต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ จ ํา นวน
2,250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชําระดังนี้
1)

ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตในส่ วนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไข
ที่ กสทช. กําหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

2)

ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่าราคาขั้น ตํ่าจํานวน 1,870 ล้านบาท แบ่ งชําระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

ต่ อ มา เมื่ อ วัน ที่ 20 ธั น วาคม 2559 ได้มี ร าชกิ จ จานุ เบกษาให้ ผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี ค วามประสงค์จ ะ
ขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่เหลือแจ้งหนังสื อไปยัง กสทช. ซึ่ งบรอดคาซท์
ได้ดาํ เนิ นการแล้วตามจดหมายลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บรอดคาซท์
ได้รับหนังสื อจาก กสทช. เห็ นชอบให้ขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่เหลือ
พร้ อ มทั้ง ดอกเบี้ ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าํ หนดโดย กสทช. ดังนั้น บรอดคาซท์จ ะต้อ งชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่เหลือ (ต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายตามมูลค่า
ราคาประมู ล (ไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ) ณ วัน ดังกล่ าว) จํานวน 1,160 ล้านบาท หลังการขยายระยะเวลา
การชําระค่าธรรมเนียมดังนี้
1)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นของราคาขั้น ตํ่าที่ เหลื อ จํานวน 38 ล้านบาท แบ่ ง ชําระ 2 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

2)

ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่าราคาขั้น ตํ่าจํานวน 1,122 ล้านบาท แบ่ งชําระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 8 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต

ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บรอดคาซท์ได้ชาํ ระเงิน ประมูลคลื่นความถี่ เป็ นจํานวนเงิน 206 ล้านบาท (2559:
412 ล้านบาท) พร้อมวางหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินในส่ วนที่เหลือให้แก่
กสทช.
นอกจากนี้ บรอดคาซท์ต ้อ งชําระค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าต ค่ าธรรมเนี ย มอื่ น และนําส่ งเงิ น รายปี เข้า
กองทุ น วิจ ัย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะตามประกาศ กสทช.
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เพื่ อ เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ ใบอนุ ญ าต เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2557 บรอดคาซท์ไ ด้เข้าทํา
สัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสถานี วิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่ งสัญ ญาณโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลผ่านบริ การโครงข่ายของ ททบ.
ตั้งแต่วนั ที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซท์ตอ้ งจ่ายค่าใช้บริ การโครงข่าย
เป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
มูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แสดงได้ดงั นี้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
2560
2559
2560
2559
1,932
1,932
(475)
(346)
1,457
1,586

ในระหว่ า งปี บอร์ ด คาซท์ไ ด้ต ัด จํา หน่ า ยต้น ทุ น การได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ค ลื่ น ความถี่ เป็ นจํานวน
129 ล้านบาท (2559: 129 ล้านบาท)
14.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า
และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงิ
รวม
งบการเงิน
นรวม
2560
2559
2560
2559
11
41
33
19
23
66
51
90
76
92
112
319
295

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
2560
2559
2560
2559
74
117
21
6
32
23
19
13
29
39
5
180
198

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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16.
16.

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
เงิเงินนกูกู้ ้
เงินกู้
1
1

2
2

อัอัตตราดอกเบี
ราดอกเบีย้้ ย
ร้อยละ ้ ย
อัตราดอกเบี

การชํ
ระคืนน
การช�ำาระคื
การชําระคืน

(ร้อยละ)
(ร้
MLR ลบส่ วนต่าองทียละ)
่กาํ หนดในสัญญา ชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน
MLR ลบส่ วนต่างที่กาํ หนดในสัญญา ชํา24
ระคืงวด
นเงิโดยเริ
นต้นเป็มนชํารายไตรมาสจํ
านวน
่ ระงวดแรกในวันที่
24 กังวด
โดยเริ2560
ระงวดแรกในวั
่ มชําและต้
30
นยายน
องชําระคืนนที่
30
2560 และต้นอทีงชํ
เงินกัต้นนยายน
ทั้งหมดภายในวั
่ 30าระคื
มิถุนนายน
เงิ2566
นต้นทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน
MLR
ชํา2566
ระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนจํานวน
MLR
ชํา84
ระคืงวด
นเงิโดยเริ
นต้นเป็มนชํารายเดื
อนจํานวน
่ ระงวดแรกในวันที่
84 ธังวด
โดยเริ2559
่ มชําระงวดแรกในวั
31
นวาคม
และต้องชําระคืนนที่
31
2559 และต้นอทีงชํ
น
เงินธัต้นนวาคม
ทั้งหมดภายในวั
่ 31าระคื
พฤษภาคม
เงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2566
2566

รวม
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
2560
2559
2560
2559
1,325
1,325

1,166
1,166

198
198

228
228

1,523
1,523
(82)
(82)
1,441
1,441

1,394
1,394
(55)
(55)
1,339
1,339

เงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ย่อ ยคํ้า ประกัน โดยการจดจํานองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบริ ษ ัท ย่อ ย
เงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ย่อ ยคํ้า ประกัน โดยการจดจํานองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบริ ษ ัท ย่อ ย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และการโอนสิ ทธิ การรับเงิ นรายได้ค่าบริ การ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และการโอนสิ ทธิ การรับเงิ นรายได้ค่าบริ การ
พื้นที่ท้ งั หมด และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
พื้นที่ท้ งั หมด และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อกําหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ทั้งนี้ สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อกําหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั
และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้
(2559: 184 ล้านบาท)
(2559: 184 ล้านบาท)
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17.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ค้างจ่ าย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
2560
2559
2560
2559
954
1,160
(53)
(91)
901
1,069
(206)
(360)

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย - สุทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

695

709

ต้นทุนการได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายมีกาํ หนดชําระเป็ นรายปี ซึ่ งจะเสร็ จสิ้ นภายในปี 2565
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13
18.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงิ
รวม
งบการเงิน
นรวม
2560
2559
2560
2559
14
10
(1)
(1)
13
9
(7)
(6)
6

3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
2560
2559
2560
2559
1
5
(1)
1
4
(1)
(3)
-

1

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยได้ท าํ สัญ ญาเช่ าการเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ งเพื่ อเช่ ายานพาหนะและอุ ป กรณ์ ใช้ใน
การดําเนิ นงานของกิ จการ โดยมี กาํ หนดชําระค่าเช่ าเป็ นรายเดื อน อายุของสัญญามี ระยะเวลาโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณณวัวันนทีที่ 31
วาคม2560
2560
31 ธันวาคม
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
การ
งบการเงินนรวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
ไม่เกิกินน11ปีปี 11-5
รวม
ไม่เกิกินน11ปีปี 11-5
รวม
- 5ปีปี
- 5 ปีปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
8
6
14
1
1
(1)
(1)
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
7
6
13
1
1
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
ณณวัวันนทีที่ ่ 31
วาคม2559
2559
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
การ
งบการเงินนรวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
ไม่เกิกินน11ปีปี 11-5
รวม
ไม่เกินน 11ปีปี 11-5
รวม
- 5ปีปี
- 5 ปีปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
7
3
10
4
1
5
(1)
(1)
(1)
(1)
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
3
9
3
1
4
6
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

19.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ น สํ ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร):
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559
36
23

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2560
2559
2560
2559
17
12

7
1

5
1

2
-

2
-

44

3
4
36

19

1
2
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 17 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 17 ปี )
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29

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

20.
20.

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม/งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
2560นรวม/งบการเงินเฉพาะกิ
2559จการ
2560
2559
2560
2559
อัตราคิดลด
3.5
3.5
อัอัตตราคิ
ดลดนเงินเดือน
3.5
3.5
ราการขึ
5
5
้
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5
5
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คัญ ต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ของมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของ
ผลกระทบของการเปลี
นแปลงสมมติกฐงานสรุ
านที่ สปํ าได้
คัญดต่งั นีอ้ การเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ของมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของ
ภาระผู
กพันผลประโยชน์่รยะยะยาวของพนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
วย: ล้าจนบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิ(หน่
นเฉพาะกิ
การ
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิ2559
จการ
งบการเงิน
นรวม
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
จการ
2560
2559
2560
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
อัตราคิดลด
อัตเพิราคิ
(5)
(3)
(2)
(1)
่มขึด้ นลด50 เบซิสพอยท์
เพิ่มขึ้น5050เบซิ
เบซิสสพอยท์
พอยท์
(5)
(3)
(2)
(1)
ลดลง
2
3
1
2
50้ นเบซิ
2
3
1
2
อัตลดลง
ราการขึ
เงินสเดืพอยท์
อน
อัตเพิราการขึ
นเดือสนพอยท์
้ นเงิเบซิ
7
7
3
3
่มขึ้น 100
เพิ
100เบซิ
เบซิสสพอยท์
พอยท์
7
7
3
3
่มขึ้น100
ลดลง
(8)
(6)
(4)
(3)
ลดลง 100 เบซิสพอยท์
(8)
(6)
(4)
(3)
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
อนุมตั ิโดย
อนุมตั โิ ดย
อนุมตั ิโดย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ยอดคงเหลื
อ ณญคงเหลื
วันที่ 1อมกราคม
1) ตัดหุน้ สามั
จาก 2559
1) ตัการจั
ดหุน้ ดสามั
อจาก านาจทัว่ ไป
สรรหุญน้คงเหลื
แบบมอบอํ
การจั
น้ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
สําหรัดบสรรหุ
ปี 2558
าหรับน้ ปีสามั
2558
2) สํออกหุ
ญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
2) ออกหุ
ญเพิ่มทุนเพืานาจทั
่อรองรัว่ ไป
บ
การเพิน่ม้ ทุสามั
นแบบมอบอํ
การเพิ
นแบบมอบอํ
านาจทั
ว่ ไป บ
จํานวน่มทุ265
ล้านหุน้ และเพื
่อรองรั
จํการเพิ
านวน่มทุ265
ล้านหุาน้ หนดวั
และเพื
บ
นแบบกํ
ตถุ่อปรองรั
ระสงค์
การเพิ
่มทุเนงินแบบกํ
ในการใช้
ทุนจําาหนดวั
นวน 50ตถุล้ปาระสงค์
นหุน้
ในการใช้อเงิณนวัทุนนทีจํ่ า31
นวน
ล้านหุ
น้
ยอดคงเหลื
ธัน50
วาคม
2559
ยอดคงเหลื
อ ณญทีวัน่ยงทีั ไม่
่ 31ได้ธัอนอกจํ
วาคมาหน่
2559
1) ตัดหุน้ สามั
าย
1) ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย

2) ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
2) ออกหุ
ญเพิ่มทุนเพืานาจทั
่อรองรัว่ ไป
บ
การเพิน้่มทุสามั
นแบบมอบอํ
การเพิ่มทุอนณแบบมอบอํ
ยอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัานนาจทั
วาคมว่ ไป
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวน
าสามั
นวนญน้
จ�หุำจํน้ นวนหุ
สามัญ
หุน้ (หุสามั
น้ ) ญ

(หุน้ )
4,927,999,975
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ 4,927,999,975
(258,000,000)
ที่ปวัระชุ
ม
สามั
ญ
ผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
เมื
่
อ
(258,000,000)
นที่ 27 เมษายน 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
ที่ปวัระชุ
ญผูถ้ ือ2559
หุน้ เมื่อ
นที่ม27สามั
เมษายน
วันที่ 27 เมษายน 2559

315,000,000
315,000,000

4,984,999,975
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ 4,984,999,975
(122,000,000)
ที่ปวัระชุ
ญผูถ้ ือ2560
หุน้ เมื่อ (122,000,000)
นที่ม26สามั
เมษายน
นที่ ม26สามั
เมษายน
ที่ปวัระชุ
ญผูถ้ ือ2560
หุน้ เมื่อ 334,000,000
ที่ปวัระชุ
ญผูถ้ ือ2560
หุน้ เมื่อ 334,000,000
นที่ม26สามั
เมษายน
วันที่ 26 เมษายน 2560
5,196,999,975
5,196,999,975

วันที่จดทะเบียนกับ
นนทีที่จจ่ ดทะเบี
ดทะเบียนกั
ยชนย์บ
จดทะเบียยนน วักระทรวงพาณิ
มูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้
ทุทุนนจดทะเบี
กั
บ
กระทรวง
(บาทต่
(บาท)
มูลค่าออหุหุหุน้ น้ น้ )) ทุนจดทะเบี
(บาทต่
(บาท) ยน กระทรวงพาณิ
พาณิชย์ ชย์
(บาทต่อ0.1
หุน้ ) 492,799,998
(บาท)
0.1
492,799,998
0.1
(25,800,000) 10 พฤษภาคม 2559
0.1
(25,800,000) 10 พฤษภาคม 2559
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.1

31,500,000
31,500,000

11 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559

498,499,998
498,499,998
(12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560
(12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560
33,400,000
33,400,000
519,699,998
519,699,998

9 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ฯได้รับชําระ
ค่าหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ
1.9 บาท รวมเป็ นเงิน 95 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้จดั สรร
หุน้ เพิ่มทุนจํานวน 50 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ
2.03 บาท รวมเป็ นเงิน 101.5 ล้านบาท เพื่อชําระ
ค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์มูลค่า
103 ล้านบาท (เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้
(Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1) เมื่อวันที่ 12 และ 13 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 143 ล้านหุน้ ที่
เสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุน้ ละ
2.85 บาท เป็ นจํานวนเงิน 407.6 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯได้จดั สรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

21.

จ�จํำานวน
นวน
หุน้ สามัญ
หุน้ (หุสามั
น้ ) ญ
(หุน้ )
3,100,935,537

ทุน
ออกจํ
าหน่าย
ทุนออก
จ�และชํ
ำหน่าาระย ส่ส่ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่าา วัวันนทีทีจ่ ่จดทะเบี
ดทะเบียยนกั
นกับบ
มูลค่าหุน้
หุ
น
้
สามั
ญ
และช�
ำ
ระ
กระทรวงพาณิ
(บาทต่
หุ(บาท)
น้ สามัญ
กระทรวงพาณิ ชชย์ย์
มูลค่าอหุหุน้ น้ ) เต็เต็มมมูมูลลค่ค่าาแล้
แล้วว
(บาท)
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
0.1
310,093,554 2,749,191,191

50,000,000

0.1

5,000,000

90,000,000

26 กุมภาพันธ์ 2559

50,000,000
3,200,935,537

0.1

5,000,000
320,093,554

96,500,000
2,935,691,191

7 มิถุนายน 2559

143,000,000

0.1

14,300,000

393,250,000

19 มกราคม 2560

46,804,687
3,390,740,224

0.1

4,680,469
339,074,023

111,956,811
3,440,898,002

4 ตุลาคม 2560

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติให้บริ ษทั ฯออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540 ล้านหน่ วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราส่ วนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุน้ สามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุก ๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท
โดยกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันทําการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
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22.

ต่อมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(MONO-W1) เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จากราคาการใช้สิ ทธิ เดิ ม
บาทต่บริอหุษ้นทั ฯได้
และอั
สิทสธิิ ทจธิากใบสํ
คัญ แสดงสิ
ที่จาะซื
หุ ้น สามัทญธิ
ต่2.5อมาบาทต่
เมื่อวัอนหุที้น่ 2เป็มินถุน2.492
ายน 2559
ปรัตบราการใช้
ราคาการใช้
และอัตาราการใช้
สิททธิธิใบสํ
คัญ้ อแสดงสิ
1 หน่ วย มีสิทธิเพืซ้ื่อหุรั กน้ ษาผลประโยชน์
สามัญ 1 หุ น้ เป็ นใบสํ
าคัญแสดงสิถ้ ทื อธิใบสํ
ที่จะซื
น้ สามัญท1ธิหน่
วย มีสิทธิ ซ้ือหุส้นิ ทสามั
(MONO-W1)
ตอบแทนของผู
าคั้ อญหุแสดงสิ
จากราคาการใช้
ธิ เดิญม
1.003
หุน้ อหุ ้น เป็ น 2.492 บาทต่อหุ ้น และอัตราการใช้สิทธิ จากใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญ
2.5 บาทต่
1 หน่วสยิ ทมีธิสขิ ทองผู
ธิ ซ้ื อถ้ หุือใบสํ
น้ สามั
หุ น้ เป็ทนใบสํ
าคัญแสดงสิ
การใช้
าคัญญ1แสดงสิ
ธิมีรายละเอี
ยดดังนีท้ ธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
1.003 หุน้
ทุนจดทะเบียนที่
การใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ
ออกจําหน่ายและ
จํานวนทธิมีรายละเอียดดังนี้
นจดทะเบี
ระเต็
มมูลยยค่นนที
า ่ วันที่จดทะเบียนกับ
ใบสําคัจ�ญำแสดงสิ
เงินรับค่าหุน้
ทุชํนทุาจดทะเบี
นวน ทธิ
ที
อ
่
อกจ�
ำ
หน่
า
ย
เงิ
น
รั
บ
ค่
า
หุ
น
้
วันทีจ่ ดทะเบียนกัชบย์
ใบส�ทีำคั่ใญช้แสดงสิ
สสทิิ ทธิธิ ทธิ จากการใช้
วันวันทีที่ใใ่ ช้ช้สสทิ ิ ทธิธิ
จากการใช้สสทิ ิ ทธิธิ ออกจํและช�
จํทีาใ่ ช้นวน
าแล้
หน่วำาระยและ กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิชย์
เต็มมูลค่าแล้ว
(ล้านบาท)
(หน่
ว
ย)
วย) ทธิ เงิ(ล้นารันบาท)
า(บาท)
นบาท)
ใบสําคั(หน่
ญแสดงสิ
บค่าหุน้
ชํา(ล้
ระเต็
มมูลค่า วันที่จดทะเบียนกับ
23-29วันธัทีน่ใวาคม
มกราคม 2558ชย์
ที่ใช้ส121,183
ิ ทธิ
จากการใช้สิทธิแล้ว 308 8กระทรวงพาณิ
ช้สิทธิ2557
31 มีนาคม 2558
(หน่ว814,379
ย)
(ล้านบาท) 2
(ล้านบาท)308 8 เมษายน 2558
30
กันยายน
25582557
20,000,000
50310
ลาคม 2558
23-29
ธันวาคม
121,183
308 58 ตุมกราคม
2558
29
2560
46,664,694
1172
339
ลาคม 2560
31 กัมีนยายน
าคม 2558
814,379
308 48 ตุเมษายน
2558
29
2560
6,448
339 58 มกราคม
2561
30 ธักันวาคม
ยายน 2558
20,000,000
50310
ตุลาคม 2558
29 กันยายน 2560
46,664,694
117
339 4 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิจาํ นวน 1,432,395,941 หน่วย
29 ธันวาคม 2560
6,448
339 8 มกราคม 2561
(2559: 1,479,067,065 หน่วย)
นที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิจาํ นวน 1,432,395,941 หน่วย
สํณาวัรองตามกฎหมาย
(2559: 1,479,067,065 หน่วย)
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
สํกําารองตามกฎหมาย
ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เป็ นทุ น สํ า รองไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หั ก ด้ว ย
ยอดขาดทุ
(ถ้ามี116
) จนกว่
ทุนสํารองนี
น้อยกว่
ร้อยละ
10 บริ
ของทุ
ยน
ภายใต้
บทบันญสะสมยกมา
ญัติของมาตรา
แห่ งาพระราชบั
ญญั้ จตะมีิบจริาํษนวนไม่
ทั มหาชนจํ
ากัดาพ.ศ.
2535
ษทั นฯต้จดทะเบี
องจัดสรร
าวไม่
ายเงินปั้ อนยกว่
ผลได้
นั บริ าษไรสุ
ทั ฯได้
กํสํารองตามกฎหมายดั
ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ งวกล่
นหนึ
่ งไว้สามารถนํ
เป็ นทุ น สําไปจ่
า รองไม่
าร้ อในปั
ยละจ5จุบของกํ
ท ธิจปดั สรรสํ
ระจําปีารองตาม
หั ก ด้ว ย
กฎหมายไว้
รบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ยอดขาดทุนคสะสมยกมา
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าสาธารณูปโภค
23.
24.

1,059
114
103

885
82
112

23
31
68

24
18
75

ค่ าใช้เงิจน่ ายตามลั
ภาษี
ได้ กษณะ
รายการค่) ค่าใช้
งตามลั
กษณะประกอบด้
าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
่ายภาษี
(รายได้
าใช้จจ่ายแบ่
เงินได้
สาํ หรับปี สรุ ปได้วยรายการค่
ดงั นี้
(หน่
(หน่วย:
วย:ล้ล้าานบาท)
นบาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
จการ
การ
นนเฉพาะกิ
งบการเงิ
นนรวม
รวมนรวม งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
2560 2560 2559
25592559
2560
2559
2560
2559
2560
2560
2559
ภาษี
เงินอได้
บัน:
เงินเดื
น ปค่ัจาจุแรงและผลประโยชน์
อื่นของพนักงาน
542
493
178
169
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
5
7
6
ต้นทุนการให้บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
180
232
542
644
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
1
1
ค่ภาษี
าเสืเงิ่ อนมราคาและค่
า
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
1,059
885
23
24
ได้ รอการตัดบัญชี:
ค่าโฆษณาและส่
114
82
31
18
ภาษี
เงินได้รอการตัดงบัเสริ
ญชีมจการขาย
ากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
ค่าการกลั
สาธารณู
ปโภค
103 (49) 112 3
68(1)
75บรายการผลแตกต่
างชัว่ คราว

24.

(รายได้ ) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้

(43)

10

-

6

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้ ) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
2560
2559
2559

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2560
2559
2560
2559
5
1

7
-

1

6
-

(49)
(43)

3
10

(1)
-

6

33

33

จํา นวนภาษี เงิ น ได้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น สํ า หรั บ ปี
สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
2560
2559
2560
2559

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
2560
2559
2560
2559

-

(1)

-

(1)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่รับรู้ในอดีต
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลรับ
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ก่อนที่
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2560
2559
2560
2559
15
(240)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
2560
2559
2560
2559
54
265

20
3
1

20
(48)
-

20
11
1

20
53
-

25

3

-

-

(25)
-

(46)
-

(32)

(46)

25

102

9

-

(80)
8
(43)

(1)
10

11
-

(1)
6

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 ถึง
25 (2559: ร้อยละ 16.5 ถึง 25)
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
ส่รายการดั
วนประกอบของสิ
งต่อไปนี้ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
ส่รายการดั
วนประกอบของสิ
งต่อไปนี้ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นประมาณการรั
ทรัพย์ (หนีส้ ิ นบ)คืภาษี
เงินาได้เผืรอ่ อการตั
ญชี ญ
นและค่
หนี้สงสัดบัยจะสู
สิ นประมาณการรั
ทรัพย์ (หนีส้ ิ นบ)คืภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญชี
นและค่
เผือ่ พหนี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
- สิ นาทรั
ย์ไ้ ม่สมงสัีตยวั จะสู
ตน ญ
ประมาณการรั
บคืนและค่าทรั
เผือ่ พหนี
้ สงสัยวั จะสู
ค่ต้านตัทุดนจํการได้
าหน่ายสะสม
ตน ญ่
รับใบอนุ- สิญนาตให้
ใย์ช้ไคม่ลืม่นีตความถี
ค่ต้านตัทุดนจํการได้
าหน่ายสะสม
- สิญนาตให้
ทรัพใย์ช้ไคม่ลืม่นีตความถี
วั ตน
รับใบอนุ
สํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
กงาน ่
ต้สํนารองผลประโยชน์
ทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นกความถี
งาน ่
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั รไม่ะยะยาวของพนั
ได้ใช้
สํขาดทุ
ารองผลประโยชน์
กงาน
นทางภาษีที่ยงั รไม่ะยะยาวของพนั
ได้ใช้
อื่น ๆ
ขาดทุ
นทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่นเงินๆได้
ภาษี
รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
อื่นเงินๆได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ภาษี
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษี
นได้รอการตัดบับญรายการผลแตกต่
ชีจากการเกิดผลแตกต่
าง
ชัว่ เงิคราวและการกลั
างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ว่ คราวและการกลั
รายการผลแตกต่
สิโดยได้
นชัทรั
พแย์สดงไว้
ภาษีเงิเนป็ได้
รบอการตั
ดบัญชี - สุ ทางชั
ธิ ว่ คราว
นรายการ:
สิ นทรัพแย์สดงไว้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
โดยได้
สิ นทรัพย์ภาษีเป็เงินนรายการ:
ได้รอการตัดบัญชี
โดยได้
แ
สดงไว้
เ
ป็
น
รายการ:
สิหนีนทรั
พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิหนีน้ ทรั
ย์ภาษี
นได้
รอการตั
สินพภาษี
เงินเงิได้
รอการตั
ดบัดญบัชีญชี
รวม
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค่ทรั
ส้ ิ นยจะสู
) ภาษีญเงินได้ รอการตัดบัญชี
าเผืพอ่ ย์หนี(หนี
้ สงสั
สิ นค่ทรั
พย์ (หนี
ส้ ิ นยจะสู
) ภาษีญเงินได้ รอการตัดบัญชี
้ สงสั
ค่าาตัเผืดอ่ จํหนี
าหน่
ายสะสม
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ค่าาตัเผืดอ่ จํหนี
ยจะสู ญ- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
้ สงสั
า
หน่
า
ยสะสม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่สําาตัรองผลประโยชน์
ดจําหน่ายสะสมร-ะยะยาวของพนั
สิ นทรัพย์ไม่มีตกวั งาน
ตน
อื่น ๆ
สํอื่นารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
ภาษี
เงินๆได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
อื่นเงินๆได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ภาษี
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษี
นได้รอการตัดบับญรายการผลแตกต่
ชีจากการเกิดผลแตกต่
าง
ชัว่ เงิคราวและการกลั
างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ว่ คราวและการกลั
รายการผลแตกต่
สิ นชัทรั
พย์ภาษีเงินได้รบอการตั
ดบัญชี - สุ ทางชั
ธิ ว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม กําไรหรื(หน่
อขาดทุน
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินรวม กําไรหรื อขาดทุน
ในงบกํ
ไรขาดทุ
นเบ็นดเสร็ จ
งบแสดงฐานะการเงิน
ก�าำาไรหรื
ไรหรื
ออขาดทุ
กํ
ขาดทุ
งบแสดงฐานะการเงินน
ในงบกํ
า
ไรขาดทุ
เบ็ดนดธัเสร็
เสร็
งบแสดงฐานะการเงิ
ในงบก�
จจ
สําหรั
บปี สิำ้ นไรขาดทุ
สุ ดวันทีนน่ เบ็31
นวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
หรับบปีปีสิสานิ้ นไรขาดทุ
สุดวันทีน่ 31เบ็ธัดธันเสร็
วาคม
สํส�าำในงบกํ
หรั
นวาคม
วาคม
ณณวัวันนทีที่ 31 ธัธันนวาคม
2560
2559
2560 สุ ดวันที่ 312559
สําหรั2560
บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 312559
ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
4
(4)
2
4
(4)
2
(10)
(11)
1
(1)
4
(4)
2
(10)
(11)
(1)
37
371
(10)
(11)
1
(1)
376
376(1)376
-6
37(1)
216
200
16
2
(1)
21616
20062
16
2(1)
2161
2002
16
2(1)
2
(1)
1
49
2
49
2
250
201
49
2
250
201
250
259
259
(9)
259
(9)
250
(9)
250
250

201
211
211
(10)
211
(10)
201
(10)
201
201

3

3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ (หน่วย: ล้านบาท)
กําไรหรื อขาดทุน
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ายการผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ใ ช้หั ก ภาษี แ ละขาดทุ น ทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 806 ล้านบาท (2559: 826 ล้านบาท) ที่ บริ ษทั ย่อยไม่ ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษี เงินได้
รอการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ย่อ ยพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ าบริ ษ ัท ย่อ ยอาจไม่ มี ก าํ ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิน 769 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2565
25.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสําหรับกิจการซอฟต์แวร์ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554
ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาํ หนดบางประการ สิ ท ธิ พิ เศษดังกล่ าวรวมถึ งการได้รับยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคล
สําหรับกําไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 กรกฎาคม 2554)
เอ็มไอเอสมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จํานวน 175 ล้านบาท (2559: 283 ล้านบาท)

26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่น ) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่
ในระหว่างปี กับ จํานวนถัว เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของหุ ้น สามัญ ที่ บริ ษ ทั ฯอาจต้องออกเพื่ อแปลงหุ ้น สามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด
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27.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งานบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ร่ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิ สโก้ จํากัด และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บรู ้
เงิ น สมทบดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 15 ล้านบาท (2559: 14 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 6 ล้านบาท
(2559: 6 ล้านบาท))

28.

เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปันผล

เงินปั นผลประจําปี 2559

อนุมตั ิโดย
อนุมตั โิ ดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2560
29.

เงิเงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่ายาย เงิเงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่าายต่ยต่ออหุน้หุน้
นบาท)
(บาทต่อหุน้ )
(ล้(ล้าานบาท)
(บาทต่
อหุน้ )
100

0.03

102
202

0.03
0.06

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไรจาก
การดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจสือ่ (1)(1)

รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้
จากการขายและให้
รายได้
จากลูกค้าภายนอกบริ การ
รายได้รจะหว่
ากลูกางส่
ค้าภายนอก
วนงาน
รายได้
รายได้
ท้ งั รสิะหว่
้ น างส่ วนงาน

รายได้
ท้ งั สิ้ นน) จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุ
กําตามส่
ไร (ขาดทุ
น) จากการดําเนินงาน
วนงาน
ตามส่และค่
วนงาน
รายได้
าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้
และค่
รายได้
อื่น าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ื่น
ค่รายได้
าใช้จอ่ายในการขายและให้
บริ การ
ยในการขายและให้
ค่าใช้จ่ายในการบริ
หารและบริ การ
ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจยในการบริ
่ายอื่น หารและ
าใช้จง่าขาดทุ
ยอื่น นจากเงินลงทุนใน
ส่ วค่นแบ่
ส่ วการร่
นแบ่วงมค้
ขาดทุ
า นจากเงินลงทุนใน
มค้า น
ค่าการร่
ใช้จ่าวยทางการเงิ
ค่าใช้จ่า(ค่ยทางการเงิ
น เงินได้
รายได้
าใช้จ่าย) ภาษี
(ค่านใช้) จสํ่าาย)หรัภาษี
กํารายได้
ไร (ขาดทุ
บปี เงินได้

ธุรกิจสื่ อ
(1)
2560
2559
ธุรกิจสื่ อ2559
2560
2560
2559
2,371
1,981
2,3711,9812,3711,9812,371
1,981
914
914

616
616

ธุธุรรกิกิจจ
(2)
การให้
รกกิารข้
จออมูมูลล(2)
ให้บริบกธุริารข้
2560
2559
ให้
บริ การข้อ2559
มูล(2)
2560
2560
2559
158
96
158
96
258
124
258
124
416
220
416
220
(224)
(224)

กําไรธุ(ขาดทุ
) สําหรับปี วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่ อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รกิจสื่ อนประกอบด้

(1)
(1)
(2)
(2)

(197)
(197)

รายการปรับปรุ ง
รายการปรั
รายการปรั
บปรุง
และตัดรายการ
และตัดรายการ
และตั
ดรายการ
ระหว่
าางกั
ระหว่
งกันน
2560
2559
ระหว่างกั2559
น
2560
2560
2559
(258)(124)(258)
(124)
(258)
(124)

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2560
2559
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
2,529
2,077
2,5292,0772,5292,0772,529
2,077
690
690
47
47
(139)
(139)
(450)
(450)
(133)(133)
43
43
58
58

419
419
36
36
(108)
(108)
(440)
(440)
(2)
(2)
(145)
(145)
(10)
(10)
(250)
(250)

ธุรกิจให้
สื่ อบประกอบด้
ทีวี วิทยุ ออนไลน์
และ สื่ อวบนโทรศั
พท์เคลื
่ บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์
ริ การข้อมูวลยและความบั
นเทิง ประกอบด้
ย ภาพยนตร์
กีฬ่อานที
เพลง
ธุรกิจให้บริ การข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์

ในปี 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย ซึ่ งมาจากธุรกิจสื่ อ
ในปี
2560
และให้
บริ กและ
ารข้อ2559
มูล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย ซึ่ งมาจากธุรกิจสื่ อ
และให้บริ การข้อมูล
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30.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ย่อยมี รายจ่ ายฝ่ ายทุ น จํานวนเงิ น 530 ล้านบาท (2559: 437 ล้านบาท)
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
30.2 การคํา้ ประกัน
ก)

บริ ษ ัท ฯคํ้า ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จากธนาคารให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ย่ อ ย (ไม่ ร วม
การคํ้าประกันวงเงินหนังสื อคํ้าประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.2 ค))
เป็ นจํานวนรวม 1,800 ล้านบาท (2559: 1,765 ล้านบาท)

ข)

บริ ษ ัท ย่อ ยคํ้า ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จากธนาคารให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯในวงเงิ น
35 ล้านบาท (2559: 35 ล้านบาท)

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 1,041 ล้านบาท และ
6 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (2559: 1,365 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ัท ฯ: 5 ล้านบาท (2559: 5 ล้านบาท))
หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

30.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้เข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเช่ า พื้ น ที่ ใ นอาคาร และ
สัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยมี จาํ นวนเงิ น ขั้น ตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ น ภายใต้สัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
2560 2560
25592559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

159
288
312

174
299
369

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
2560
2559
2560
2559
31
34
-

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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30.4 คดีฟ้องร้ อง
ก)

ในเดื อนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ า งประเทศกลางเป็ นคดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจนกว่าจะชําระเสร็ จ
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2560 ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่ าน
คํา พิ พ ากษาคดี แ พ่ ง โดยศาลชั้น ต้น ได้มี ค าํ พิ พ ากษาให้ บ ริ ษ ัท ฯชํา ระเงิ น จํา นวน 3 ล้า นบาท
พร้ อมด้ว ยดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของเงิ น ต้น จนกว่าจะชําระเสร็ จ ให้แ ก่ โจทก์ ต่ อ มา
เมื่ อวัน ที่ 4 เมษายน 2560 บริ ษ ทั ฯยื่น อุทธรณ์ คดั ค้านคําพิ พากษาของศาลชั้น ต้น ต่อศาลอุท ธรณ์
คดี ชาํ นัญ พิ เศษ และเมื่ อวัน ที่ 29 มกราคม 2561 ศาลอุ ทธรณ์ คดี ชาํ นัญ พิ เศษได้อ่ านคําพิ พ ากษา
คดี แ พ่ ง โดยได้มี ค าํ พิ พ ากษายกฟ้ องโจทก์ บริ ษ ัท ฯจึ ง ไม่ ต ้อ งจ่ ายค่ าเสี ย หายตามที่ ศ าลชั้น ต้น
มีคาํ พิพากษา และคดีได้ถึงที่สิ้นสุ ดแล้ว
เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2560 ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้า ระหว่ างประเทศกลางได้อ่ าน
คําพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับจํานวน 0.1 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯยื่น อุทธรณ์ คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชั้นต้น ขณะนี้
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ โดยมีหมายนัดอ่านคําพิพากษาในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญเกี่ ยวกับคดี ฟ้องร้องดังกล่าว
ข้างต้น จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

ข)

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็ นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์ การแพร่ ภาพและเสี ยง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับ
รับฟ้ อง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสื บพยาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญเกี่ ยวกับคดี ฟ้องร้องดังกล่าว
ข้างต้น จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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31.

เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ” ประกอบด้ว ย เงิ น สดและ
รายการเที ยบเท่ าเงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่วคราว ลูก หนี้ การค้าและลูก หนี้ อื่ น เงิ น ให้กู้ยืม เจ้าหนี้ การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่ น เงิ น กู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว และหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ าการเงิ น บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยมี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และ
เงินให้กยู้ ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อ
ที่ เหมาะสม ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ าจะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เป็ นสาระสําคัญ จาก
การให้สินเชื่ อ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนน้อยรายและอยู่ใน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตัว ของลู ก หนี้
จํานวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยอาจต้อ งสู ญ เสี ย จากการให้ สิ น เชื่ อ คื อ มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และบริ การหรื อให้ กู้ ยื ม เงิ น เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยจะทํา สั ญ ญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้งคราว ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สกุลเงิน

จัต

สกุลเงิน

สกุลเงิน

รู เปี ย
จัต

งบการเงิน
นรวม
งบการเงิ
รวม
ทรัพ
พย์ย์ททางการเงิ
หนี้ สส้ ิ นน
ิ ทางการเงิ
สิสินนทรั
างการเงินน
หนี
ทางการเงินน
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าาน)
น)
10
2

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2560
2559
2560
2559
(บาทต่ออหน่
หน่ววยเงิ
ยเงินนตราต่
งประเทศ)
(บาทต่
ตราต่าางประเทศ)
0.0239
0.0262

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นรวมจการ
สิสินนทรั
างการเงินน
หนี
ทางการเงินน
ทรัพ
พย์ย์ททางการเงิ
หนี้ สส้ ิ นน
ิ ทางการเงิ
2560
2560
น)
(ล้(ล้าาน)
-

2559
2559
น)
(ล้(ล้าาน)
5,417
10

2560
2560
(ล้าาน)
(ล้
น)

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559
2559
(ล้าาน)
(ล้
น)
-

2

2560
2559
2560
2559
(บาทต่ออหน่
หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
งประเทศ)
(บาทต่
0.0024
0.0027
0.0239
0.0262

บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํจ�าำนวนที
นวนทีซ่่ซอื้้ื อ
(ล้าาน)
น)
(ล้
1

3131ธัธันนวาคม
วาคม 2560
2560
อัอัตตราแลกเปลี
ญาของจํำานวนที
นวนทีซ่ ่ซอื้ ้ื อ
ราแลกเปลี่ยย่ นตามสั
นตามสัญ
ญญาของจ�
(บาทต่ออหน่
หน่ววยเงิ
(บาทต่
ยเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ)
งประเทศ)
33.0900

จํจ�าำนวนที
นวนทีซ่ ่ซอื้ ้ื อ
(ล้าน)
(ล้
าน)
3

3131ธัธันนวาคม
วาคม 2559
2559
อัอัตตราแลกเปลี
ญญาของจ�
ญาของจํำานวนที
นวนทีซ่ ่ซอื้ ้ื อ
ราแลกเปลี่ยย่ นตามสั
นตามสัญ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
(บาทต่
อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.8400

วันครบกําหนดตามสัญญา
วันครบก�ำหนดตามสัญญา

15 พฤษภาคม 2561

วันครบกําหนดตามสัญญา
วันครบก�ำหนดตามสัญญา

28 มิถุนายน 2560

31.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด อยู่ในประเภทระยะสั้ น หรื อ
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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32.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุน
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุ น การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และเสริ มสร้างมูลค่าการถื อหุ ้น
ให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.08:1 (2559:
1.28:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2559: 0.06:1)

33.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 มีมติที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

34.

ก)

อนุ มตั ิให้นาํ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯจาก
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 102 ล้านบาท
ทั้งนี้ จํานวนเงินปั นผลจ่ายดังกล่าวไม่รวมจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายสําหรับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
บริ ษทั ฯต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ MONO-W1 ในวันที่
30 มีนาคม 2561

ข)

อนุ ม ัติ ใ ห้ นําเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯจํานวน
33.4 ล้า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย น 519,699,997.50 บาท (หุ ้ น สามัญ 5,196,999,975 หุ ้ น มู ล ค่ า
ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็ น 486,299,997.50 บาท (หุ ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้นละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุ ้น สามัญ ที่ ยงั ไม่ ได้ออกจําหน่ ายของบริ ษ ัท ฯจํานวน 334 ล้านหุ ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.1 บาท

ค)

อนุ มตั ิ ให้ชาํ ระทุ น จดทะเบี ยนเพิ่ ม ในบริ ษ ัท ที โมเมนต์ จํากัด อี กร้ อยละ 5 ของทุ น จดทะเบี ยน
(รวมเรี ยกชํ า ระแล้ ว ร้ อ ยละ 50 ของทุ น จดทะเบี ยน) คิ ด เป็ นเงิ น 10 ล้ า นบาท โดยไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ ในที โมเมนต์

ง)

อนุมตั ิให้ชาํ ระทุนจดทะเบียนเพิ่มในบริ ษทั โมโน แอสโทร จํากัด อีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
(รวมเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว) คิดเป็ นเงิน 2.5 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ผูถ้ ือหุน้ ในโมโน แอสโทร

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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