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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท โมโน ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศอย่างเต็มตัว ด้วยบทพิสูจน์
ของการน�าเสนอช่อง “ฟรีทีวี ท่ีมีหนังดี ซีรีส์ดัง มากท่ีสุด” ท�าให้ช่อง MONO29 ได้รับความนิยมจากผู้ชมท่ัวประเทศ 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง Prime time ที่ทางช่องคัดสรรภาพยนตร์ระดับต�านาน จากค่ายยักษ์ใหญ่ระดับโลกสู่
ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรแกรม “Premium Blockbuster” รวมถึงโปรแกรมซีรีส์ยอดฮิตจากฝั่งอเมริกา นอกจากนี้  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการในช่วง Non-Prime ให้ถูกใจผู้ชมมากขึ้น ด้วยการน�าหนังฟอร์มยักษ์มาเสริมในช่วงเช้า 
และปรับรายการข่าวให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยหันมาเน้นเสนอข่าวโซเชียลที่ก�าลังเป็นกระแส ด้วยการวางกลยุทธ์ต่างๆ  
ที่กล่าวมา ท�าให้เรตติ้งของช่องขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ช่อง MONO29 สามารถครองอันดับความเป็นผู้น�า
ช่องฟรีทีวียอดนิยมของประเทศ  และส่งผลให้รายได้ของธุรกิจทีวีเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 70% กลายเป็นรายได้หลัก
อันดับหนึ่งของกลุ่มบริษัท 

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากความส�าเร็จทางด้านธุรกิจทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ทุ่มเทและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เพือ่ตอบสนองความบันเทงิในรูปแบบวิดีโอพอร์ทัล ภายใต้ชือ่ Seeme.me โดยเร่ิมเปิดใช้เม่ือปลายปีทีผ่่านมา Seeme.me  
จะเป็นช่องทางใหม่บนโลกออนไลน์ที่น�าเสนอคอนเทนต์ประเภทต่างๆ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ  
วางเป้าหมายให้ Seeme.me เป็นแหล่งรวมคอนเทนต์คุณภาพของทกุคนทีต้่องการแชร์เร่ืองราวสูส่าธารณะอย่างถกูลิขสิทธิ์  
และสามารถสร้างรายได้ผ่านการลงโฆษณาที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริง Seeme.me ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนับตั้งแต่
ก่อนการเปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี 2561 และคาดว่าจะเป็นธรุกจิทีส่ร้างรายได้ให้กับกลุม่บริษทัในอนาคตอกีทางหนึง่

กว่า 4 ปีท่ีผ่านมา บริษัทให้ความส�าคัญในการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลในประเทศไทย ให้เป็นท่ีนิยมผ่านรูปแบบ
ธุรกิจทางด้านกีฬา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้น
ด้านกีฬาบาสเกตบอลเป็นหลัก ในโครงการจัดสอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลโดยนักกีฬาของสโมสร โมโน แวมไพร์ 
ตามโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลยังเป็นส่ิงที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 
ไม่น้อยไปกว่าการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 
ได้รับคะแนนผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกัน และ 
ได้รับคะแนนเต็มในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่สี่อีกด้วย ความส�าเร็จเหล่านี้แสดงถึงเจตนารมย์ 
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการเงิน  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ทุ่มเทในการท�างานเสมอมา  
ทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง ขอให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทโมโนยังคงมุ่งม่ัน
สร้างสรรค์ผลงานและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อช่วงชิงเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น 
ดิจิตอลเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผูใ้ห้บริการด้านส่ือ และการให้บริการข้อมูลรวมทัง้ความบันเทงิ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตระหนกัถึงความท้าทาย
ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการน�าเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ควบคู่กับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความตั้งใจดังกล่าว ท�าให้ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
ปรับตัวในทิศทางดีขึ้น ผลขาดทุนสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีก�าไรในปี 2560 โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอล 
ช่อง MONO29 แม้เดือนตลุาคม บริษทัฯ จะหยดุท�าการตลาดเพือ่ความเหมาะสมในช่วงพระราชพธิสี�าคัญ แต่ผลประกอบการ 
ก็ปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคม ผลจากเรตติ้งท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของช่อง MONO29 และการควบคุมต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพท�าให้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 58 ล้านบาท

ในการด�าเนินธุรกิจปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์และการให้บริการด้วยการสร้าง 
พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่เรตติ้งทีวีดิจิตอลช่อง MONO29 มีแนวโน้มเติบโตข้ึนอีกในปีหน้าจากคอนเทนต์ 
ระดับพรีเม่ียมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ ธุรกิจดูหนังออนไลน์ก็พร้อมตอบรับการใช้งานบนดิจิตอลแพลตฟอร์มทุกรูปแบบ 
ด้วยคลังวิดีโอความคมชัดสูง ธุรกิจภาพยนตร์ยังคงน�าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายทุกเดือน ส่วนธุรกิจสมัคร
รับข้อมูลข่าวสารก็มีแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ มาน�าเสนออย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ช่วงปลายปีบริษัทฯ ยังได้เปิดตัว  
Seeme.me แหล่งรวมคลิปวิดีโอแห่งใหม่ของคนไทย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นช่องทางขยายรายได้จากโฆษณาออนไลน ์
ในปีถัดไป นอกจากนี้ ธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจกีฬา ยังเป็นช่องทางให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
โดยกลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลให้เป็นท่ีนิยมในหมู่คนไทยมากขึ้น พร้อมสร้างภาพลักษณ์โมโนคู่กับ 
กีฬาบาสเก็ตบอล ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลระดับประเทศ 3 รายการ  
มีการจัดโครงการให้นักกีฬาของสโมสร โมโน แวมไพร์ พบปะเยาวชนเพื่อสอนทักษะพื้นฐานการเล่นบาสเก็ตบอล  
รวมทั้งการสร้างสนามบาสเก็ตบอลในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเพื่อสังคมอีกหลายโครงการ อาทิ  
การสร้างอาคารเรียนในต่างจังหวัด การมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชน

ส�าหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ส่งผลให้ MONO ได้รับเลือกเข้าสู่ 
ดัชนี sSET ในช่วงคร่ึงปีแรก และ SET100 ในช่วงคร่ึงปีหลัง ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
สถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และที่ส�าคัญ ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัททุกท่านส�าหรับความทุ่มเทที่น�าพาให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ กลุ่มบริษัท 
ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มก�าลัง เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งพัฒนาผลงานและบริการ
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่านต่อไป

นายซัง โด ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

นายพิชญ์  โพธารามิก

ประธานกรรมการ

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผูช่้วยประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการบรหิาร, 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
และประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด

นายซัง โด ลี

กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ, กรรมการบรหิาร, 
กรรมการบรหิารความเส่ียง  

และประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบัิติการ
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คณะกรรมการ

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการ, กรรมการบรหิาร  
และประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบัญชี

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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นายนวมินทร์ ประสพเนตร
อายุ 45 ปี

ผูช่้วยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด / กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพันบรษัิท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
Bentley University, Massachusetts, USA

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (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�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ 

  และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิลล่า คุณาลัย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้ 

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายพิชญ์ โพธารามิก
อายุ 45 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพันบรษัิท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  
London School of Economics & Political Science, UK

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- 

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 66.30%, MONO-W1 : 61.97%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

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 

คณะกรรมการบริษัท
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นายซัง โด ลี
อายุ 42 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
อุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.44%, MONO-W1 : 0.000003%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
  บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
อายุ 37 ปี

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ 
University of Technology, Sydney, Australia

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.22%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร  
  และกรรมการบรหิารความเส่ียง

  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2548 - 2558  ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต

  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 
อายุ 62 ปี

กรรมการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�าโรง

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)

MONO และ MONO-W1 : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ  
  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 - 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
อายุ 49 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
และบัญชี / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.33%, MONO-W1 : 0.05%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
  บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 - 2551   ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
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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

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Ethical Leadership Program รุ่นที ่2/2558

 - Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557

 - Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557

 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554

 - Role of the Nomination and Governance Committee 
รุ่น 1/2554

 - Refresher Course DCP รุน่ 2/2552

 - Monitoring Fraud Risk Management รุน่ 1/2552

 - Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551

 - Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management รุน่ 2/2551

 - Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550

 - Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550

 - 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) รุ่น 2/2546

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO และ MONO-W1 : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

ปัจจุบัน  กรรมการวิชาชพีบัญช ีด้านบัญชภีาษอีากร 
  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน  อนกุรรมการตรวจสอบ  
  ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปัจจุบัน  วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน 
  และสภาวิชาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถมัภ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

  บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยูทลิิตี ้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�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ 52 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที ่58  
ปีการศึกษา 2558 - 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

 - Director Accreditation Program (DAP) English Program  
รุ่น 101/2556

• หลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูง จากสถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
รุ่นที่ 7/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO และ MONO-W1 : ไม่มี 

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

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

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 54 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Accreditation Program (DAP) English Program  
รุ่น 101/2556

 - Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)

MONO และ MONO-W1 : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานกรรมการสรรหาและ 
  พจิารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

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. อนัดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้

2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ
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คณะผู้บริหาร

นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผูอ้�านวยการอาวุโส  
กลุม่ธรุกจิโมบายอินเทอร์เนต็ 

และกรรมการบรหิารความเส่ียง นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

เลขานกุารบรษิทั และผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายก�ากบัดูแลกจิการ

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารส�านกังาน 
และกรรมการบรหิาร

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
และกรรมการบรหิารความเส่ียง

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วข้อง

รายช่ือ
MONO 
TECH

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ต่างประเทศ)
บรษัิท 

ร่วมทนุ

MONO 
GEN

MONO 
TRAVEL

MONO 
MUSIC

MONO 
FILM

MONO 
INFO

MONO 
PD

MONO 
BC

MONO 
SPORT

MONO 
RADIO

MONO 
RADIO 

BC

MONO  
TALENT

T  
MOMENT

MONO 
PLAY

MONO 
ASTRO

MONO   
VIETNAM

MONO  
HK

MONO  
INDO

YUNNAN 
MONO

1. นายพิชญ์  โพธารามิก  D D D D D D D D D D D D D D D D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D, ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED

3. นายซัง โด  ลี D,ED, 
Exec

D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED ED D,ED, 
Exec

ED ED D,ED D, ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D

4. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

5. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ D,ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED ED ED ED 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

ED ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED D,ED ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

ED ED ED

10. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน Exec D

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

12. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

13. นายธีรศักดิ์  ธาราวร Exec

14. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข Exec

หมายเหตุ :

 =  ประธานกรรมการ         D  =  กรรมการ         ED  =  กรรมการบริหาร         Exec =  ผู้บริหาร 

1. MONO TECH   =    บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2. MONO GEN  =    บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
3. MONO TRAVEL =    บจก. โมโน ทราเวล
4. MONO MUSIC  =    บจก. โมโน มิวสิค
5. MONO FILM   =    บจก. โมโน ฟิล์ม
6. MONO INFO  =    บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
7. MONO PD  =    บจก. โมโน โปรดักชั่น
8. MONO BC  =    บจก. โมโน บรอดคาซท์
9. MONO SPORT =    บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์
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รายช่ือ
MONO 
TECH

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ต่างประเทศ)
บรษัิท 

ร่วมทนุ

MONO 
GEN

MONO 
TRAVEL

MONO 
MUSIC

MONO 
FILM

MONO 
INFO

MONO 
PD

MONO 
BC

MONO 
SPORT

MONO 
RADIO

MONO 
RADIO 

BC

MONO  
TALENT

T  
MOMENT

MONO 
PLAY

MONO 
ASTRO

MONO   
VIETNAM

MONO  
HK

MONO  
INDO

YUNNAN 
MONO

1. นายพิชญ์  โพธารามิก  D D D D D D D D D D D D D D D D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

D, ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED

3. นายซัง โด  ลี D,ED, 
Exec

D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED ED D,ED, 
Exec

ED ED D,ED D, ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

D

4. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

5. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ D,ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED ED ED ED 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

ED ED, 
Exec

D,ED D,ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED D,ED ED D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

ED ED ED

10. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน Exec D

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

12. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ ED, 
Exec

ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

13. นายธีรศักดิ์  ธาราวร Exec

14. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข Exec

10. MONO RADIO =    บจก. โมโน เรดิโอ
11. MONO RADIO BC =    บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์
12. MONO TALENT =    บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
13. T MOMENT  =    บจก. ทีโมเมนต์
14. MONO PLAY  =    บจก. โมโน เพลย์
15. MONO ASTRO =    บจก. โมโน แอสโทร
16. MONO VIETNAM =    Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
17. MONO HK  =    Mono Technology Hong Kong Limited
18. MONO INDO  =    PT. Mono Technology Indonesia
19. YUNNAN MONO =    Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd.

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุ ในบรษัิททีเ่กีย่วข้อง

รายช่ือ1

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง

TTTBB TTTI JASTEL PA JINET ACES PBF PINVEST GS

1. นายพิชญ์  โพธารามิก D D D D D D D D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D

1. TTTBB  =  บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
2. TTTI  =  บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 
3. JASTEL  =   บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
4. PA  =  บจก. พรีเมียม แอสเซท 
5. JINET  =   บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
6. ACES  =   บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส
7. PBF  =   มูลนิธิ ดร. พิชนี   โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา
8. PINVEST =   บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
9. GS  =   บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

รายละเอียดกรรมการของบรษัิทย่อยมีรายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

รายช่ือ
บรษัิทย่อย 2

MONO BC

1. นายพิชญ์  โพธารามิก D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED,Exec

3. นายซัง โด  ลี ED

4. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ED

5. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ ED

6. นายบรรณสิทธิ์  รักวงษ์ D,Exec

MONO BC  =  บจก. โมโน บรอดคาซท์

หมายเหตุ :           D  =  กรรมการ              ED  =  กรรมการบริหาร             Exec  =  ผู้บริหาร

1 ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
2 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2560
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 
2560 2559 2558

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

   สินทรัพย์รวม 5,736.60 5,391.66 5,277.74

   หนี้สินรวม 2,997.37 3,026.05 2,854.18

   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,739.23 2,365.61 2,423.56

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

   รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 2,076.76 1,892.96

   รายได้รวม 2,575.71 2,112.70 1,925.14

   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
      และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

148.71 (94.89) (407.11)

   ก�าไร (ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 58.17 (249.55) (486.57)

   ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 (0.08) (0.16)

   จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,351.57 3,172.66 3,085.56

อัตราส่วนทางการเงิน
2560 2559 2558

   อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 27.28 20.18 12.69

   อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 4.02 (6.21) (23.21)

   อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.26 (11.81) (25.27)

   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2.28 (10.42) (18.24)

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.67 (1.78) (7.63)

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.28 1.18

การจ่ายปันผล
2560 2559 2558

   จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,390.74 3,200.94 3,100.93

   ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

   เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.060 0.030 -

      ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.030 - -

      ปันผลประจ�าปี (บาทต่อหุ้น) 0.030 0.030 -

   อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) 377.20 38.66 -

1/ ค�านวณจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคญัในปี 2560

• วันที่ 4 มกราคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรายชื่อ 
102 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่อเนื่องเข้าเป็นองค์ประกอบ
ดัชนีใหม่ “sSET Index” เพิ่มเติมจากดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่  
เพื่อใช้เป็น benchmark index ส�าหรับการลงทุนและสามารถต่อยอด 
ใช ้เป ็นดัชนีอ ้างอิงเพื่อการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในอนาคต  
โดยหลักทรัพย์ MONO ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี sSET

• วันที ่22 กมุภาพันธ์ 2560 จดัตัง้บริษทัย่อย 2 บริษทั โดยบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ได้แก่ 1. บริษัท โมโน เพลย์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและบริการที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับเกมออนไลน์  
2. บริษัท โมโน แอสโทร จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ด้านโหราศาสตร์และ 
ทักษะเพื่อส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้ค�าปรึกษาด้านฮวงจุ้ย 

• วันที่ 10 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน 
MThai Top Talk-About 2017 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดบนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดข้ึนเป็นปีที่ 7 เป็นการประกาศ
รางวัลให้แก่บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงมากที่สุด ทั้งดารานักแสดง 
นักกีฬา และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นก�าลังใจ และ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม โดยจัดข้ึน ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

• วันที่ 21 มีนาคม 2560 งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก
จาก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง” รอบกาล่าพรีเมียร์  
มีเหล่าผู้บริหาร ผู้ก�ากับ และนักแสดงน�าจากภาพยนตร์  
ร่วมให้การต้อนรับแขกผู ้มีเกียรติในวงการและบรรดา
สื่อมวลชนท่ีมาร ่วมแสดงความยินดีกันอย ่างคับคั่ ง  
ณ ลานอินฟินิตี้ ฮอล์ล ชั้น 5 โรงภาพยนตร์พารากอน 
ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคญัในปี 2560

• เดือนมีนาคม 2560 บริษทั โมโน แอสโทร จ�ากัด (Mono Astro)  
ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น Neptune  
อย่างไม่เป็นทางการ ในรูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก  
ใช้งานง่าย ไม่ต้องรอคิว Neptune ดูดวงออนไลน์รองรับทั้งระบบ 
iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมี 
นักพยากรณ์หลากหลายมากกว่า 100 ท่าน 

• วันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด ธนาคารออมสิน การกีฬา
แห่งประเทศไทย และสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย 
ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬายัดห่วงระดับอาชีพ 
“ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2017” 
(GSB TBL 2017) ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  
โดยจะท�าการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม  
ถึง 22 กรกฎาคม 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า  
1.2 ล้านบาท

• เมษายน 2560 เปิดใช้งานเว็บไซต์ Seeme.me  
วดีิโอพอร์ทลัออนไลน์คณุภาพของคนไทย เพือ่ตอบสนอง 
ความนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ผ่านสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น 

• วันที่ 11 มิถุนายน 2560 บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ากัด 
เพิ่มศักยภาพด้วยการเริ่มธุรกิจ Showbiz Business 
โดยร่วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสิน จัด GSB 
2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ท้ังหมด  
7 คอนเสิร์ต ที่น�าศิลปินต่างขั้วโคจรมาเจอกันครั้งแรก
บนเวทีคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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• วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ประกาศรายชื่ อหลักทรัพย ์ เพื่ อ ใช ้ค� านวณ 
ดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD  
และดัชนี  sSET ในช ่วงค ร่ึงป ีหลัง  2560  
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) โดยหลักทรัพย์  
MONO ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET100

• วันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัท โมโน เพลย์ จ�ากัด  
เปิดตัวเกม Boxing Angel เกมมือถือแนว Fighting Action 
RPG ที่มีตัวละครเป็นนักมวยสาวน่ารัก พร้อมเพลิดเพลิน 
ไปกบัเสยีงพากย์จากนกัพากย์การ์ตนูอนเิมะชือ่ดังจากญีปุ่่น 
ซึ่งในเดือนแรกท่ีให้บริการ Boxing Angel ได้ติดอันดับ  
Top 3 ของเกมแอคช่ันท่ีออกใหม่ โดยในปัจจุบัน Boxing  
Angel มียอด Download กว่า 200,000 Downloads และ 
ยอดผู้เล่น active ในแต่ละเดือนกว่า 80,000 คน

• เดือนตุลาคม 2560 MONO Group คว้าสิทธิ์การแข่งขัน
บาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลท่ีดีท่ีสุดในโลก และมี 
ผูต้ดิตามชมจากท่ัวโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสด 
การแข่งขันผ่านทางฟรีทีวีดิจิตอล “ช่อง MONO29” และ 
ทางทีวีดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล  
2017 - 2018 นี้ พร้อมชมย้อนหลังไฮไลท์การแข่งขัน 
ผ่านทางเว็บไซต์ Seeme.me 

• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท โมโน สปอร์ต
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว
การแข่งขัน “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” ซึ่งเป็นลีก
การแข่งขันบาสเกตบอลท่ีเปิดโอกาสและประสบการณ์ให้
นกัเรียนได้พฒันาและต่อยอดแผนพฒันากีฬาอาชพีตามแนว
นโยบายของภาครัฐ โดยการแข่งขัน “รอบชงิชนะเลิศในระดับ
ประเทศ” จะจัดการแข่งขันในวันที่ 8-15 มกราคม 2561 ณ 
สนาม STADIUM 29 ถนนชัยพฤกษ์
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ข้ึนเม่ือวนัที ่15 มีนำคม 2545 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 ล้ำนบำท  
โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก 

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมูลควำมบันเทิง “Media and Content Conglomerate”  
ชั้นน�ำของเมืองไทย โดยเร่ิมให้บริกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนำ 
รูปแบบมำเป็นเว็บไซต์วำไรตี้ส�ำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนำเว็บคอมมูนิตี้ขนำดใหญ่ที่มีเนื้อหำสำระบันเทิงมำกมำยและ
เป็นที่รู้จักกันดีอย่ำง www.mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมเพิ่มมำกขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

พร้อมด้วยกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แบบสมัครรับข้อมูลข่ำวสำรและควำมบันเทิงต่ำงๆ  
โดยด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รำยใหญ่ของประเทศ เร่ิมต้นให้บริกำร 
ในรูปแบบ Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ชมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน Short Message Service (SMS)  
เพื่อแสดงผลบนหน้ำจอโทรทัศน์แบบ Real Time ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นที่แรก และกลำยมำเป็น 
ต้นแบบที่รำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ น�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน  

ปี 2557 ภำยหลังจำกที่บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำต 
กำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจติอล ในหมวดหมู่ท่ัวไปแบบควำมคมชดัปกต ิ(SD) บริษทัได้เปิดให้บริกำรสถำนโีทรทัศน์  
“โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีท่ีมี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกท่ีสุด” จำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 
มำ 4 ปี ที่ช่อง MONO29 น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพระดับโลก สดใหม่ และเข้ำถึงลูกค้ำทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่อง 
เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับต้นๆ ส่งผลให้ธุรกิจส่ือทีวีกลำยเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทั้ง ภำพยนตร์ ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ  
ซึ่งปัจจุบันเนื้อหำประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
ยังพัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลต่ำงๆ ผ่ำนแอพพลิเคชั่น อย่ำง Seeme และกำรสร้ำง 
ฐำนโซเชียลมีเดีย  ซึ่งท�ำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีควำมเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันแบบครบวงจร 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน      

ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ mai  
ในวันท่ี 6 มิถุนำยน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท บริษัทได้รับเงินสุทธิจำกกำรเสนอขำยหุ ้นรวม  
2,702.75 ล้ำนบำท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล  

เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ำนบำท 
เป็น 462 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 3,220 ลำ้นหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
และกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO-W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในกำรย้ำย
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวันท่ี 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรับ 
กำรระดมทุนอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

ในปี 2558 - 2560 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล 
ในวงจ�ำกัด รวมถึงกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ MONO–W1 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุน 
จดทะเบียน 519,699,997.50 บำท และมีทุนช�ำระแล้วเป็น 339,074,022.40 บำท

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท โมโน บริหำรงำนภำยใต้ค่ำนิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย กำรท�ำงำนเป็นทีม  
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น

สร้างสรรค์ 

สาระความบันเทิงที่สร้างคุณค่า 
และความสุขในทุกรูปแบบ

เสริมสร้าง 

เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

แสวงหา 

โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมั่นเป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน�า 
ของเมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี และสื่อที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

สนับสนุน

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

ปัจจุบันธรุกิจหลักทีส่ร้ำงรำยได้สงูสดุให้กับกลุ่มบริษทัโมโน คอื ธรุกิจสือ่ทวี ีภำยใต้สถำนโีทรทัศน์ “โมโน ทเวนต้ีไนน์”    
(MONO29) เม่ือได้รับใบอนุญำตและเปิดให้บริกำร ช่อง MONO29 มีทิศทำงช่องที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ออกอำกำศ   
ในกำรเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” เน้นน�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
ท�ำให้ในปี 2560 MONO29 ยังคงครองอันดับควำมนิยม (เรตติ้ง) ของผู้ชมในอันดับที่ 4 ของช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด  
และมีเรตติ้งของผู้ชมที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกเร่ิมแรกท่ีมีกลุ่มผู ้ชมเพียงกรุงเทพ และหัวเมืองใหญ่ ปัจจุบัน 
ขยำยไปยังชำนเมือง และต่ำงจังหวัดมำกขึ้น ท้ังนี้ บริษัทได้วำงเป้ำหมำยท่ีจะก้ำวสู่อันดับเรตติ้ง 1 ใน 3 ของช่อง 
ที่มีผู้ชมนิยมมำกที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 5 - 10 % ของมูลค่ำรวมของตลำดโฆษณำผ่ำนสื่อทีวีในปัจจุบัน 
โดยกำรคัดสรรรำยกำรที่มีคุณภำพ ควบคู่ไปกับควำมบันเทิงที่สร้ำงสรรค์ให้กับผู้ชมรำยกำรทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบัน 
บริษัทมีสื่อครอบคลุมครบวงจร อันได้แก่ สื่อทีวี (MONO29, MONO PLUS) สื่อออนไลน์ (MThai.com, Seeme.me) 
ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่ำวสำรควำมบันเทิงต่ำงๆ (Monomaxxx.com) และสื่อวิทยุ (คลื่น Fresh 91.5FM) 

ควำมย่ังยืนของบริษัทในระยะยำว คือ เป้ำหมำยกำรเป็นผู้น�ำตลำดในธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์  
ด้วยกำรสรรหำและผลิตเนื้อหำประเภทริช คอนเทนต์ (Rich Content) ที่มีคุณภำพ อันได้แก่ ภำพ เสียง ภำพเคลื่อนไหว 
ผ่ำนสื่อบันเทิงรูปแบบต่ำงๆ โดยมีตลำดภำยในประเทศเป็นหลัก และขยำยช่องทำงไปยังต่ำงประเทศ พร้อมทั้ง 
กำรบริหำรลิขสิทธิ์แบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ สร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจำกกำรบริหำรสิทธิ์ 
จำกส่วนธุรกิจต้นน�้ำ ไปถึงกำรตลำด และกำรบริกำรถึงผู้บริโภคปลำยน�้ำ ซึ่งประกอบด้วย

• กำรผลิตภำพยนตร์ไทย โดยค่ำยทีโมเมนต์ (T Moment)

• กำรผลิตละครไทย โดยช่อง MONO29

• กำรสรรหำภำพยนตร์ และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

• กำรผลิตรำยกำรกีฬำบำสเก็ตบอลต่ำงๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

• กำรผลิตเน้ือหำ เสนอควำมคิดเหน็และสร้ำงแรงบันดำลใจ  ผ่ำนหนงัสือ หรอืบล็อก โดยส�ำนกัพมิพ์ Mono Books

นอกจำกกำรกระจำยข้อมูลระหว่ำงสื่อต่ำงๆ  ภำยในเครือบริษัทแล้ว บริษัทได้มีกำรเผยแพร่ริช คอนเทนต์ ดังกล่ำว  
ให้สำมำรถรับชมได้ทั่วโลกผ่ำนทำง MThai.com และ Seeme.me และขำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ไทย ละครไทย ไปยัง 
ประเทศเพื่อนบ้ำนผ่ำนบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 17 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภำพรวม 
กำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

บรษัิท โมโน เทคโนโลยี 
จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ากัด 100%

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ากัด 100% 

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน แอสโทร จ�ากัด 100%

PT. Mono Technology Indonesia  99% 1

Mono Technology Vietnam Company Limited 100%

Mono Technology Hong Kong Limited 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด 100%

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 100%

Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd. 42% 2

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

1) ธุรกิจสื่อ (Media Business)

• ธรุกจิส่ือทวีี ประกอบธรุกิจให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจติอล น�ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ท่ีเน้น 
คุณภำพเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ช่ัวโมง ในนำมช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์”  
(MONO29) ภำยใต้สโลแกน “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกท่ีสุด” จำกสตูดิโอชั้นน�ำ 
ต่ำงประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้แบบ 2 ภำษำ ทั้งทำงโทรทัศน์ 
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิง 
ส�ำหรับออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี ในนำมช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) 
ภำยใต้สโลแกน “ควำมสนุกไม่มีวันจบ” 

• ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริกำรคอนเทนต์ผ่ำนสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยบริกำรที่หลำกหลำย 
ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ได้แก่ Mthai.com ให้บริกำรคอนเทนต์ และ 
ควำมบันเทิง ส�ำหรับลูกค้ำในแต่ละไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คุณภำพ 
พร้อมกำรให้บริกำรโฆษณำแบบครบวงจร

• ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้พัฒนำระบบเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลดิจิตอลคอนเทนต์  
ทีร่องรับทัง้โทรศัพท์มือถือ และอปุกรณ์สมำร์ทดีไวซ์ต่ำงๆ โดยให้บริกำรผ่ำนทำงอนิเทอร์เนต็ 
และแอพพลิเคชั่น ที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบกำรบอกรับสมำชิก อำทิ Monomaxxx บริกำร 
ดูหนัง ซีรีส์ กำร์ตูน ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่จ�ำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริกำร 
คลังควำมรู้ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ, Neptune บริกำรดูดวงออนไลน์ ด้วยนักพยำกรณ ์
ที่มีคุณภำพและชื่อเสียง

• ธุรกิจส่ือวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ภำยใต้คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภำยใต้คอนเซ็ปต์ 
“เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมีเหล่ำดีเจท่ีมีควำมสดใส มำส่งมอบควำมสุขให้กับผู้ฟัง 
ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมีช่องทำงโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรม 
ของคลื่น และร่วมมือกับพันธมิตรในกำรจัดงำนแสดงคอนเสิร์ต

2) ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)

• ธุรกิจภาพยนตร์  เน้นกำรให้บริกำรเกี่ยวกับภำพยนตร์ครบวงจร ตั้งแต่กำรผลิตภำพยนตร์
คุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ และค่ำยทีโมเมนต์ โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด เป็น 
ผู้จัดซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์จำกค่ำยภำพยนตร์ช้ันน�ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน�ำ 
ออกฉำยในโรงภำพยนตร์ รวมทั้งกำรขำยลิขสิทธิ์ให้ สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี 
และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยให้กับต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน�ำภำพยนตร์ท่ีผลิตเอง และ 
ภำพยนตร์ที่ได้ลิขสิทธิ์มำ น�ำมำให้บริกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ของบริษัท

• ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกีฬำบำสเกตบอล  
จัดกำรแข่งขันกีฬำในประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมนักกีฬำทั้งเยำวชนและอำชีพ 
ให้ก้ำวสู่ระดับสำกล รวมถึงจัดตั้งและสนับสนุนทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ และทีมสโมสร 
โมโน ทิวไผ่งำม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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• ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงท่ีเก่ียวกับศิลปินและเพลงในนำมค่ำย 
โมโน มิวสคิ เน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจติอล ผ่ำนคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) 
ที่เป็นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify และดูแลบริหำรจัดกำรนักแสดง 
ศิลปิน โดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ

• ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสำร
และพ็อคเก็ตบุ๊คที่น�ำเสนอ สำระควำมบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลำยหลำยแนว  
ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จำกนักเขียนและเจ้ำของผลงำนที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   
อีกทั้งพัฒนำเป็นรูปแบบ E-Book ภำยใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital  
Book Store โดยมีนิตยสำรในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตำร์ (Gossip Star) แคมปัส สตำร์  
(Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ซกิเนเจอร์ (Snap Signature) อะลวัร์ (A’Lure) 
และรัช (Rush) 

หนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค จำกส�ำนักพิมพ์ภำยใต้ โมโนพับลิชชิ่ง ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์เฮอร์  
(Her Publishing) ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ 
(Maxx Publishing) ส�ำนักพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส�ำนักพิมพ์มูฟ  
(Move Publishing) 

• ธุรกิจเกม เป็นผู้พัฒนำบริกำรควำมบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผู้เล่นสำมำรถสนุก 
กับเกมที่หลำกหลำย ผ่ำนสมำร์ทโฟน ท้ัง เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกม RPG (Role  
Playing Game) ฯลฯ โดยให้บริกำรทั้งในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และกำรเติมเงินเพื่อซื้อไอเทม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพแก่ตัวละครในเกม

• ธุรกิจท่องเที่ยว ให้บริกำรด้ำนท่องเที่ยว ทั้งบริกำรจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และ 
จองตั๋วเคร่ืองบินผ่ำนออนไลน์ (Online Hotel Booking) แบบครบวงจร ผ่ำนเว็บไซต์  
Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และให้บริกำรคอนเทนต์ที่เก่ียวกับกำรแนะน�ำ 
สถำนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2558 - 2560 เป็นดังนี้

ประเภทรายได้ 
ตามกลุม่ธรุกจิ

ด�าเนนิการ 
โดยบรษัิท

%  
การ 

ถอืหุ้น

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้าน
บาท

ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ

1) รายได้โฆษณา Mono Tech

Mono Gen

Mono Broadcast1/ 

Mono Production

Mono Radio

Mono Radio 
Broadcast

-

100

100

100

100

100

1,648.82 64.01 1,089.56 51.57 760.36 39.50

2) รายได้จากธุรกิจ
สมัครรับข้อมูล
ข่าวสารและ 
บันเทิง

Mono Tech

Mono Gen

Mono Info

Mono Travel

Mono Music

Mono Film1/

Mono Broadcast1/ 

Mono Radio

Mono Play

Mono Astro

Mono Indo

Mono Korea

Mono Vietnam

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

722.08 28.03 891.19 42.18 989.11 51.38

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ประเภทรายได้ 
ตามกลุม่ธรุกจิ

ด�าเนนิการ 
โดยบรษัิท

%  
การ 

ถอืหุ้น

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์

1) รายได้จาก 
ธุรกิจภาพยนตร์ 

Mono Film1/

T Moment

100

100

66.44 2.58 43.93 2.08 80.03 4.16

2) รายได้จาก 
ธุรกิจกีฬา

Mono Sport1/ 100 41.20 1.60 14.15 0.67 5.14 0.27

3) รายได้จาก 
ธุรกิจเพลง

Mono Music

Mono Radio

Mono Talent

100

100

100

17.65 0.70 5.14 0.24 22.46 1.17

4) รายได้จาก 
ธุรกิจอื่น

Mono Gen 

Mono Travel

Mono Production

Mono Play

Mono Astro

100

100

100

100

100

32.48 1.26 32.79 1.58 35.86 1.86

รายได้จากการขาย 
และให้บริการ

2,528.67 98.17 2,076.76 98.30 1,892.96 98.33

รายได้อื่น 47.04 1.83 35.94 1.70 32.18 1.67

รายได้รวม 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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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์

สื่อทีวีอนาล็อก

สื่อทีวีดิจิตอล

สื่อหนังสือพิมพ

สื่อในโรงภาพยนตร

ปายโฆษณา

สื่อขนสงมวลชน

สื่อวิทยุ

สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม

สื่อนิตยสาร

สื่ออินเทอรเน็ต

สื่อในรานคา

40.4%

21.6%
7.6%

6.7%

6.3%

5.8%

4.4%

2.9%
1.9% 1.5%

0.9%

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

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท โดยมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทีวีถือเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของตลาดรวม หรือมูลค่า 65,786 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าโฆษณาทางทีวีอนาล็อกร้อยละ 40.4  
ทีวีดิจิตอลร้อยละ 21.6 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ารวม 70,994 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 7.3 โดยสื่อทีวีอนาล็อก ลดลงถึงร้อยละ 13.1 ส่วนสื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ลดลงร้อยละ 15.6 ในขณะที่ 
สื่อทีวี ดิจิตอลมีแนวโน ้มที่ ดี ข้ึนโดยเพิ่มขึ้นร ้อยละ 7.4 แต ่หากเทียบกับจ�านวนช่องสถานี ท่ีมีจ�านวนมาก 

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2560

ธุรกิจสื่อทีวี

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ถือได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ ในปี 2560 ธุรกิจสื่อและบันเทิงยังคงได้รับผลกระทบจากการขอความร่วมมือ 
ส�าหรับเง่ือนไขการออกอากาศในช่วงเดือนที่มีพระราชพิธีส�าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อส่ือโฆษณาของลูกค้า 
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 หากใน 1 - 2 ปีต่อจากนี้ ปัจจัยบวกด้านการเปล่ียนผ่านระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล 
และการขยายโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิตอลท่ีครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ท�าให้คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดสื่อทีวีดิจิตอลเติบโต 
ดีข้ึนกว่าปัจจุบัน รวมถึงเดือนธันวาคม 2560 กสทช.เห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อ 
ผู้ประกอบการในปี 2561

ปี 2560 ถอืเป็นการเข้าสูปี่ท่ี 4 ของการด�าเนนิธรุกิจทวีดิีจติอลของกลุม่บริษทั ในภาวะการแข่งขันในอตุสาหกรรมทีวี  
บริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ระดับพรีเมียมท่ีน่าสนใจ เพื่อครองใจกลุ่มผู้ชม และรักษาระดับ 
ความนยิมของช่องและรายการ (เรตติง้) ส่งเสริมการเตบิโตของธรุกิจ ซึง่ต้องอาศัยทกุกลยุทธ์ท้ังด้านการบริหารคอนเทนต์ 
การท�าการตลาดและการจดักิจกรรม พร้อมทัง้ขยายกลุ่มผูช้มในต่างจงัหวดั เพือ่สร้างเรตติง้ให้มีการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งจะเห็นได้จากเดือนธันวาคม 2560 มีเรตติ้งของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 4 ปี
ขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 23.59 น. อยู่ที่ 0.803  ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด 
ถือได้ว่าบริษัทได้รับความส�าเร็จในด้านการรับรู้และเป็นที่จดจ�าส�าหรับกลุ่มผู้ชม 

เรตติ้งของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที  
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

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�ากัด

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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ผลส�ารวจมูลค่าโฆษณาผ่านส่ือดิจติอล ปี 2560 ในช่วงคร่ึงปีแรก มีการใช้เม็ดเงนิโฆษณาไปกว่า 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 และอินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ อีกท้ัง ในปัจจุบัน พฤติกรรมด้านความนิยม 
ในการบริโภคคอนเทนต์ได้เปลี่ยนจากข้อความ และภาพนิ่ง เป็นภาพเคล่ือนไหว หรือวิดีโอ ท�าให้ในหลายๆ สื่อเร่ิมมี 
การปรับตัวให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เป็นธุรกิจ
ที่บริษัทมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของลูกค้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ยอดนิยมของประเทศอย่าง Mthai.com ที่เป็นเว็บคอมมูนิตี้ และเป็นแหล่ง
รวบรวมวิดีโอขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าเข้าชมจ�านวนมาก บริการสมัครข้อมูลข่าวสาร (Subscription) แม้ว่ารายได้รวมลดลง 
จากความนิยมของบริการข้อมูล SMS จะลดลง แต่มูลค่ารายได้ยังคงมีนัยยะส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจต่อไป โดยยังคง 
รักษาฐานลูกค้าที่ใช้งานในกลุ่มที่ใช้งานทางธุรกิจ (Corporate SMS) และการปรับกลยุทธ์ โดยปรับปรุงบริการอื่นๆ เพิ่ม  
อาทิ บริการดูหนังออนไลน์ของ Monomaxxx ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์คนชอบดูภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ ได้จาก 
ทกุทีแ่ละรองรับทกุอปุกรณ์ บรกิาร Tutor Me รองรบักลุม่ลูกค้าวยัเรียน ทีส่ามารถเรยีนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment 
บริการ Neptune ดูดวงออนไลน์ ศนูย์รวมนกัพยากรณ์ท่ีมีคณุภาพและชือ่เสียง และให้บริการพยากรณ์ได้ทกุวนั 24 ชัว่โมง 

ล่าสุดบริษัทได้พัฒนาบริการวิดีโอออนไลน์คุณภาพ Seeme.me เป็นอีกช่องทางส�าหรับการน�าเสนอคอนเทนต์
วิดีโอที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท และเปิดส�าหรับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์จากภายนอกเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งจะเป็นแหล่ง
รวมวิดีโอคอนเทนต์ของผู้ให้บริการคอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ของคนไทย ซึ่งเร่ิมเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2560  
มีทัง้ผูช้มให้ความสนใจเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และพนัธมิตรทางธรุกิจด้านคอนเทนต์สนใจเปิดแชนแนลของตนเองมากกว่า  
12,000 คลิป (ณ ธันวาคม 2560)

ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2555 - 2560 และสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2560

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

ณ สิน้ปี 2560 มูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่วทิยุ มีมูลค่า 4,476 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.4 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม  
จากปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 5,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และผลจาก 
การขยายตัวของสื่อดิจิตอลอื่นๆ ท�าให้ผู้ฟังใช้เวลาอยู่กับสื่อเดิม (Traditional Media) ลดลง ท้ังนี้ การท่ีกลุ่มบริษัท 
เข้ามาด�าเนินธุรกิจส่ือวิทยุ ภายใต้คล่ืน Mono Fresh 91.5FM ด้วยความต้องการเพิ่มสื่อของบริษัท ให้ครอบคลุม 
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ชอบฟังเพลง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจเพลงของบริษัท และเป็นอีกช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือ ซึ่งคลื่นน้องใหม่ต้องอาศัยเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที ่
รู้จักผ่านการน�าเสนอเพลงที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง และใช้สื่อโซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ เพิ่มฐานลูกค้าทางออนไลน์ ทั้งนี้  
ในปี 2560 บริษัทอาศัยประสบการณ์และบุคลากรด้านธุรกิจเพลง จัดการแสดงคอนเสิร์ต Mono Fresh 2 Tone Concert  
ณ Mono29 Studio และแสวงหาพันธมิตรในรูปแบบสปอนเซอร์ชิป (Sponsorship) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี  
และจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ธุรกิจจะมุ่งเน้นในปีต่อไป

ธุรกิจสื่อวิทยุ
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ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ 

ส�าหรับบริการด้านคอนเทนต์ และความบันเทิง บริษัทเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรูปแบบ  
ทั้งภาพ เพลง วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ โดยให้ความส�าคัญกับไลฟ์สไตล์ความต้องการ
ของลูกค้า คุณภาพคอนเทนต์ การรองรับด้านเทคโนโลยี และกระจายคอนเทนต์ไปยังกลุ่มสื่อภายในของบริษัทท่ีมี 
อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของส่ือต่างๆ 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

ที่กลุ่มบริษัทมีครอบคลุมทุกสื่อ ท�าให้บริษัทสามารถเจรจาข้อตกลง การจัดซื้อลิขสิทธิ์จ�านวนมาก และเป็นพันธมิตร
กับค่ายหนังชัน้น�า และค่ายหนงัอสิระท้ังในและต่างประเทศ เพิม่โอกาสและทางเลือกในการจดัหาภาพยนตร์ท่ีหลากหลาย 
และมีการตอบรับท่ีดีมากข้ึน แม้ว่าตลาดภาพยนตร์ในประเทศไทยยังมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งทางออนไลน์ และ 
โซเชียลมีเดีย แต่บริษัทเชื่อม่ันว่าการปรับตัวของบริษัทในการบริหารคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกส่ือ การท�าการตลาด 
เจาะกลุ่มเป้าหมาย และความแข็งแกร่งของสื่อภายในที่มีจะเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

ธุรกิจกีฬา

ขณะทีค่อนเทนต์ด้านกีฬาทีไ่ด้รบัความนยิมในหมู่คนไทย อย่างฟตุบอล มีผูน้�าเสนอคอนเทนต์ด้านนีจ้�านวนมากแล้ว 
บริษัทจึงได้สร้างความแตกต่าง และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล โดย

• พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล สร้างทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
• จัดการแข่งขันกีฬาหลายระดับในประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ
• จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ 
• ส่งเสริมทีมบาสเกตบอลไทยให้เข้าสู่อันดับโลก 

การฉายผ่านโรงภาพยนตร์ การฉายทางโทรทศัน์ ช่อง MONO29 การฉายทางออนไลน์ ผ่าน Monomaxxx 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ซึ่งบริหารจัดการในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่การแข่งขันผ่านส่ือท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้
วงการกีฬาบาสเกตบอลเป็นท่ีนิยม รวมถึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนา 
กีฬาบาสเกตบอลเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกีฬาบาสเกตบอล และความร่วมมือกับพันธมิตร
ต่างๆทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ใน 3 - 5 ปีข้างหน้าบาสเกตบอลไทยจะก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น

ธุรกิจเพลง

ปัจจุบันผู้บริโภคฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย ยูทูป ไลน์ทีวี ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้บริโภคเพียงบางส่วนที่ยอมซื้อบริการคอนเทนต์ประเภทเพลง ศิลปินจึงกลายเป็นส่ือ หรือผู้สร้างสรรค ์
ผลงานเพลง (Music Creator) ท่ีต้องมีผู้ติดตาม หรือฐานแฟนคลับ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในรูปแบบสปอนเซอร ์
อีกทางหนึ่ง ค่าย Mono Music จึงเน้นการออกผลงานโดยการท�าแคมเปญและกิจกรรมผ่านออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
การให้ข้อมูลความเคล่ือนไหวหรือพฒันาการการฝึกซ้อมของศลิปิน เพือ่สร้างความผกูพนักับกลุ่มผูฟั้ง และฐานแฟนคลับ  
หรือการคัดเลือกศิลปินที่มีฐานแฟนคลับอยู่ก่อนแล้ว รวมถึง การเป็นพันธมิตรกับบริษัทท่ีท�าหน้าที่เผยแพร่คอนเทนต์
ประเภทเพลง เพือ่ให้ผลงานไปสูผู่ฟั้งในทกุช่องทาง ทัง้บริการดาวน์โหลดดิจติอล และการฟังเพลงผ่านคลงัเพลงออนไลน์ 
อย่าง JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify ฯลฯ

ธุรกิจบันเทิง

แม้ว่าความต้องการส่ือบันเทงิประเภทสิง่พมิพ์จะลดลงตามล�าดับ แต่ภาพลกัษณ์ในตราสนิค้า (Brand) ในกลุ่มนติยสาร 
ของบริษัทยังคงมีมูลค่าที่สามารถพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์ อย่าง gossipstar.mthai.com หรือ  
facebook.com/GossipstarFC ฯลฯ ที่กลุ่มบริษัทได้ปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2558 ในส่วนของส่ือประเภท 
พ็อคเก็ตบุ๊ค นอกจากการพิจารณาที่คุณภาพของเนื้อหาแล้ว บริษัทยังเน้นการคัดเลือกนักเขียนที่ก�าลังเป็นท่ีสนใจ 
(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
ธรุกิจโมบายของกลุ่มบริษทั มาในปี 2560 ได้แยกออกมาเป็นหน่วยธรุกิจท่ีชดัเจน เนือ่งจากเชือ่ว่าธรุกิจเกมออนไลน์จะเป็น
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 แต่เป็นการให้บริการท่ีเน้นควบคู่ไปกับการให้บริการคอนเทนต์ด้านท่องเท่ียว
ผ่านออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดีย มีการท�าโปรโมชั่นกับพันธมิตรเจ้าของห้องพัก หรือโรงแรมโดยเฉพาะ หรือการท�า 
โปรโมชัน่ในแต่ละช่วงเทศกาล เพือ่ให้ลูกค้าได้รบัสทิธพิเิศษกว่าผูใ้ห้บริการรายอืน่ รวมถงึการจดัหาบริการอืน่ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว อาท ิจองรถ กิจกรรมท่องเทีย่ว การเข้าชมการแสดง ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการแบบ 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

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.1 ธรุกจิให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ซึง่เป็นผูไ้ด้รับใบอนญุาต 
ให้ใช้คล่ืนความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ระบบดิจติอล ประเภทบรกิารทางธรุกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการผลิตและน�าเสนอรายการที่มีคุณภาพ สร้างความบันเทิง สาระความรู้ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�าดับการให้บริการ 
ช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) 

ช่อง MONO29 ด�าเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ
ทีวีดิจิตอลของประเทศไทย โดยปี 2560 ช่อง MONO29 ยังคงครองเรตติ้งอันดับ 4 และพร้อมที่จะมุ่งม่ันเดินหน้า 
อย่างต่อเนือ่งไม่หยดุยัง้ ทางสถานสีร้างจดุยนืด้วย “หนงัดี-ซรีส์ีดัง” โดยท�าสญัญาเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิในแบบระยะยาว  
กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros.,   
Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS, Miramax และได้พันธมิตรเพิ่มเติมจาก 20th Century Fox  

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ภาพยนตร์

ซีรีส์ต่างประเทศ

ซึ่งจะได้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในปี 2561 โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% 
ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ รายการข่าว รายการบันเทิง โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา 
การผลติซีรีส์ไทยด้วยทีมงานมากประสบการณ์และเน้นการผลติทีมี่คณุภาพระดับสงู เพือ่ขยายกลุม่เป้าหมายให้กว้างขึน้ 

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�าเสนอผู้ชม 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�าหรับครอบครัว  

Midnight Cinema  : ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์เด่นรอบดึก   

Premium Series  : ซีรีส์สุดมันส์ ครองเรตติ้งอันดับต้นๆ ของอเมริกา

Super Series  : ซีรีส์สุดฮิต
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ซีรีส์ไทย รายการข่าว รายการวาไรตี้

โปรเจคพิเศษ : ทริป MONO29

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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พร้อมทั้งมีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29 
Movie Preview ตลอดท้ังปี 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 ธรุกจิทวีีดาวเทยีม และเคเบิลทวีี ในฐานะเป็นผูผ้ลติและสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2553 ช่อง MONO PLUS  
(โมโน พลัส) ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกย�้าความแรง เสิร์ฟเนื้อหาสนุก  
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

MONO PLUS เริ่มต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “ความสนุกไม่มีวันจบ” น�าเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้น
คุณภาพซึ่งถ่ายท�าด้วยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร์ 
ละครไทย ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง 
ระบบ C-Band ได้แก่ จานด�า 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 

รายการกีฬา
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2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total 
Online Marketing Solution) กับบรษิทัคู่ค้า ตัง้แต่วางแผนแคมเปญและบริการพืน้ทีโ่ฆษณาให้ตรงกับกลุม่เป้าหมาย

ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ที่รับชมแบบ 
ไม่เสยีค่าใช้จ่ายซึง่ผูช้มสามารถเลือกชมได้ตามทีต้่องการ และมีรายได้จากการโฆษณาในรูปแบบ Advertising Video  
On Demand (AVOD) ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาตามจ�านวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปัจจุบัน 
บริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่

Mthai.com เป็นเว็บไซต์ด้านบุคคลและสังคมของประเทศไทย ท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมในหมวดบันเทิง  
ข่าว กีฬา ผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น และอื่นๆ และให้บริการในรูปแบบ Online Media ซึ่งในปี 2560 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เฉลี่ยจ�านวน 25 ล้านคน ต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google Display Network)

Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภาพ ที่เริ่มเปิดให้บริการในปลายปี 2560 น�าเสนอเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร 
และความบันเทิง  จากคอนเทนต์ภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ภายนอกที่มีศักยภาพ 
และ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีถูกต้องมาร่วมเป็นพันธมิตร โดยให้บริการในรูปแบบ Advertising Video On Demand 
(AVOD) ในปี 2560 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็นจ�านวน 9 ล้านคนต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google Display Network)

Seeme.me on Application

3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร (Content Subscription Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิง ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการน�าเสนอคอนเทนต์ Video  
ในรูปแบบการบอกรับสมาชิก  มีทั้งการให้บริการแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถสมัครสมาชิก
เพื่อชมคอนเทนต์แบบไม่จ�ากัดตามระยะเวลาก�าหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand (TVOD) การชม 
แบบรายคอนเทนต์หรือรายครั้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่

รายงานประจ�าปี 2560
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Monomaxxx เป็นบริการ Online Movie Streaming ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์  
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 
โดยการโหวตหรือแสดงความคิดเหน็ผ่านหน้าจอโทรทัศน์, บรกิารเสยีงตอบรับอตัโนมัต ิ(IVR) ภายใต้หมายเลข *336,  
บริการ Mobile Site รองรับการเข้าชมคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ รวมถึง บริการ Tutor Me เป็นบริการ 
คลังความรู้ ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา กับการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment ที่น่าสนใจ หลากหลาย
สาขาวิชา โดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

Mono Astro เป็นผู้ให้บริการด้านการพยากรณ์จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ชื่อดัง ผ่านระบบออนไลน์  
(Online Horoscope) ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ได้โดยง่าย กับแอพพลิเคชั่น Neptune ดูดวงออนไลน์  
ศูนย์รวมนักพยากรณ์ มากท่ีสุดในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จากหลากหลายศาสตร์แห่งการพยากรณ์ อาทิ  
โหราศาสตร์ไทย ไพ่ยิบซี ฮวงจุ ้ย ฯลฯ ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ หรือข้อแนะน�า 
ในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ อีกทั้ง ได้รวบรวมคอนเทนต์การพยากรณ์ น�าเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเพิ่ม 
มากขึ้นอันดับต้นๆ ของประเทศอย่าง https://horoscope.mthai.com และการบริการในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ 
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้าสามารถเลือกรับค�าพยากรณ์ได้รายวันตามนักพยากรณ์หรือศาสตร์ที่ได้เลือกไว้

บริการด้านสื่อและคอนเทนต์ความบันเทิงในต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ปี 2560 ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ หลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่มี 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายด้าน มีการส่งเสริมการใช้เงินสกุลพม่า (เงินจัต) ท�าให้ค่าเงินของเมียนมาร์แข็งแกร่งขึ้น 
กว่าปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีเสถยีรภาพเพิม่ขึน้ในปีถดัไป นอกจากนี ้ยังมีนโยบายและออกกฎหมายต่างๆ  เปิดโอกาส 
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และดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนอย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์ ถือว่าประเทศไทย
เข้าไปลงทุนสูงเป็นอันดับสอง รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แม้ว่าในเชิงข้อมูลพื้นฐานจะอยู่อันดับสาม แต่หาก 
พิจารณาข้อมูลที่แท้จริงจะเห็นว่าบริษัทต่างชาติหลายรายใช้บริษัทของสิงคโปร์เข้าไปลงทุนแทน

ส�าหรับเศรษฐกิจของเมียนมาร์ มีอัตราการเติบโตช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย อันเนื่องมาจากนโยบายบางประการ  
กระทบบางภาคธุรกิจที่อาจชะลอตัว เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ส�าหรับ
ธุรกิจโทรคมนาคม Viettel ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Operator) รายที่ 4 ของประเทศ และ
เริ่มเปิดให้บริการภายใต้ช่ือ MyTel ในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะท�าให้ตลาดโทรคมนาคมเติบโตและมี 
การแข่งขันสูง ส่งผลทางบวกให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มข้ึน และธุรกิจบริการด้านข้อมูล MVAS ประเภท SMS ถือว่า 
ยังไปได้ดี เนื่องจากชาวเมียนมาร์มีรายได้ไม่สูงนัก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ันพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและมีค่าใช้จ่าย 
ที่แพงมาก บริการรับส่งข้อมูลแบบ SMS จึงเป็นที่นิยม เพราะประหยัดและรวดเร็ว 

ในส่วนธุรกิจให้บริการข้อมูลในเมียนมาร์ของบริษัท ด�าเนินธุรกิจในนามบริษัทแม่ Mono Technology PCL.  
ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Telenor Myanmar และ Ooredoo ในการพัฒนาคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้น และ
ปัจจุบันมีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งในเมียนมาร์อยู่หลายราย รวมถึงมีโอกาสได้ท�า 
โปรเจคพิเศษต่างๆ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชนอีกด้วย ในอนาคตหน่วยธุรกิจในเมียนมาร์วางแผน 
น�าธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจในประเทศไทย ไปใช้เป็นโมเดลการท�าธุรกิจที่เมียนมาร์เพิ่มขึ้น 

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผูใ้ห้บริการสถานวิีทยกุระจายเสยีงคลืน่ Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะทกุเพลง  
สดชื่นทุกวัน” ส�าหรับผู้ฟังที่ช่ืนชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั้งไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟังผ่านช่องทางออนไลน ์
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�า 2 ศิลปินต่างขั้วดนตรี โคจรมาพบกัน อาทิ พีธ พีระ - บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ , ป๊อด ธนชัย อุชชิน - สิงโต น�าโชค 
โดยจัดข้ึนที่ Mono29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ และเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของการแสดงคอนเสิร์ตท่ีตกแต่งแสงสีผ่าน  
LED 270 องศาที่สวยงาม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)

5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกับภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด ตั้งแต่การผลิตและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์คุณภาพหลากหลายแนว การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
การน�าออกฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดต่างประเทศ
ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการท่ีน่าสนใจ  
เพื่อสนับสนุนธุรกิจสื่อทีวีของบริษัท ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสื่อทางอินเทอร์เน็ต

ในปี 2560 บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ากัด ค่ายภาพยนตร์น้องใหม่ เปิดตัวภาพยนตร์เร่ืองแรก โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง  
ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ได้ 2 ผู้ก�ากับใหม่อย่าง ชานนท์ ยิ่งยง และภูวนิตย์ ผลดี พร้อมด้วยนักแสดงร่างใหญ่ อาทิ 
โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน, เอ็ดดี้ สมยศ มาตุเรศ และนางเอกเชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล ที่มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม 
ด้วยความมุ่งหวังผลักดันภาพยนตร์ไทยให้เติบโต สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สดใหม่ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชม

นอกจากนี้ บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ชั้นน�า 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

และภาพยนตร์ต่างประเทศทีน่�าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2560 มีจ�านวนรวม 16 เรือ่ง ล้วนเป็นภาพยนตร์คุณภาพ  
ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยม หรือภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี และมี 
แผนท่ีจะน�าภาพยนตร์ต่างชาตทิีมี่คุณภาพทัง้จากฮอลลีวดูและเอเชยี เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่งในปี 2561

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2560

Railroad Tigers – เฉินหลง ใหญ่-ปล้น-ฟัด

Sleepless – คืนเดือดคนระห�่า

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

Revolt – สงครามจักรกลเอเลี่ยนพิฆาต

The Battleship Island – เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์

Silence – ศรัทธาไม่เงียบ

The Hitman’s Bodyguard – แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด

Killing Ground – แดนระย�า

Leatherface – #สิงหาสับ2017

Renegades – เรเนเกดส์ ทมียุทธการล่าโคตรทองใต้สมุทร

Suburbicon – พ่อบ้านซ่า บ้าดีเดือด
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6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Mono Sports Entertainment  มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา และบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในรูปแบบ Sport Entertainment ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้บาสเกตบอลเป็นอีกหนึ่ง 
ทางเลือกของกีฬาอาชีพท่ีได้รับความนิยม และถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่าง MONO29,  
MONO PLUS และ Mthai.com

ในปี 2560 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันบาสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่  
การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย (TBA), สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) 
และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ (OBEC) ร่วมกันจัดลีกบาสเกตบอลข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาและเยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการก้าวสู่ระดับสากล โดยมีลีกส�าคัญ 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�าเร็จ

Thailand Basketball League (TBL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 13 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 เป็นลีกการแข่งขัน
ระดับอาชีพท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทีมเข้าร่วม 8 ทีม เพื่อพัฒนาวงการบาสเกตบอล และนักกีฬาอาชีพให้มี 
ความสามารถในระดับแถวหน้าของอาเซียน และสนับสนุนการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกระดับภูมิภาค

Thailand Basketball Development League (TBDL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 22 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560   
เป็นรายการใหม่ทีเ่ปิดโอกาสให้นกักีฬารุน่ใหม่ เตบิโตในวงการบาสเกตบอลในอนาคต และยงัได้ผูเ้ล่นท่ีมีพฒันาการ
ที่ดีมาเสริมทีม

7. ธุรกิจเพลง (Music Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เก่ียวกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ทั้งการร่วมงาน 
กับศิลปินนอกค่ายผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ และการเปิดตัวศิลปินใหม่ ที่ได้รับการฝึกฝน 
อย่างมีคุณภาพ ท้ังแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อสร้างทางเลือกท่ีแตกต่างให้กับกลุ่มผู ้ฟัง ปัจจุบัน บริษัทเน้น 
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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�าหรับการบริหารจัดการนักแสดงและศิลปิน ด�าเนินงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ เน้นการคัดสรรผู ้ท่ีมี 
บุคลิกดี มีลักษณะโดดเด่น มีความสามารถหลากหลาย และสร้างโอกาส ประสบการณ์การท�างานในฐานะนักแสดงซีรีส์  
ช่อง MONO29 ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงานอื่นในวงการบันเทิง ผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จัก 
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างฐานแฟนคลับหรือผู้ติดตามผลงาน เพื่อให้สามารถต่อยอดในงานวงการบันเทิงด้านอื่นๆ

8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค ท่ีน�าเสนอ เนื้อหา  
สาระความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนื้อหาหลากหลายแนว ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงาน 
ท่ีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน  
ภายใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

กลุ่มนิตยสาร

นิตยสารรัช (Rush) เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ส�าหรับผู้ชาย วางจ�าหน่ายเป็นรายเดือน น�าเสนอภาพของเหล่าดารา 
นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี

นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure) เป็นนิตยสารรายสองเดือน น�าเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้น
การถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์ 

นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย 
วางแผงคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม 2546 วางจ�าหน่ายเป็นรายปักษ์ น�าเสนอคอนเทนต์รูปแบบสื่อบันเทิงออนไลน ์
ที่มีผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้านกว่าคน โดยยังคงน�าเสนอทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง 
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นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) เป็นนิตยสารรายสองเดือน ท่ีน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับภาพยนตร์ ท้ังไทยและ 
ต่างประเทศ โดยเน้นทั้งภาพยนตร์ชื่อดังและภาพยนตร์นอกกระแส

นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่น�าเสนอเร่ืองราวทั้งในและนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาต่างสถาบัน

นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) เป็น E-magazine รายเดือน แนวสตรีทแฟช่ันของเหล่าบรรดา
ศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทย เพื่อให้สาวกได้อัพเดทความเคล่ือนไหวของแฟชั่น มิกซ์แอนด์แมตช์ตามเหล่าศิลปิน 
คนโปรด

กลุ่มหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค

ภายใต้ส�านกัพมิพ์ในเครือ โมโน พบัลิชชิง่ ประกอบด้วย 5 ส�านกัพมิพ์ ซึง่ผลติหนงัสอืและพอ็คเก็ตบุ๊คทีไ่ด้รับลิขสิทธิ์
จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวของแต่ละส�านักพิมพ์ ดังนี้

ส�านักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) น�าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงยุคปัจจุบันสะท้อน
ถึงความเข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวิตและทัศนคติที่มีต่อสังคม ผ่านเรื่องราวร่วมสมัย 

ส�านักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) น�าเสนอเนื้อหาด้านความเช่ือโหราศาสตร์ การ
พยากรณ์ ฮวงจุ้ย และการเสริมสร้างพลังชีวิตด้วยธรรมชาติ ครบทุกเร่ืองราวการด�าเนินชีวิต 
อย่างถูกต้องตามหลักราศีธาตุ
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ส�านักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) น�าเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศท้ังฝั่งเอเชีย และ 
ตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ ไซไฟ และ
แฟนตาซีครบรส

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

ส�านกัพมิพ์มูฟ (Move Publishing) น�าเสนอหนงัสอืประเภทหลักการและแนวคดิการบรหิารธรุกิจ 
ปรัชญาองค์กร จากนกับรหิารและบุคคลท่ีมีชือ่เสียง เพือ่น�าไปสู่การเพิม่ศกัยภาพ การพฒันาตนเอง 
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 
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9. ธุรกิจเกม (Game Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Mono Play มุ่งม่ันพัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ท่ีผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมประเภทต่างๆ 
ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้ง เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกมอาร์พีจี ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในทุกเพศ ทุกวัย  
โดยผู้เล่นสามารถติดตามเกมที่บริษัทให้บริการได้ผ่านทาง Monogame.in.th และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเกมได ้
ทั้งในระบบ Android และ iOS  

ในปี 2560 บริษัทได้เปิดตัวเกม Boxing Angel ซึ่งเป็นเกมแอคชั่นแบบอาร์พีจี ที่ให้ผู ้เล่นสวมบทบาทเป็น 
นักมวยสาวต่อสู้บนเวที ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ท่ีชื่นชอบตัวละครท้ังภาพและเสียงแบบอนิเมะ ในปัจจุบันมียอด  
Download กว่า 200,000 Downloads นอกจากนี้ ยังมีเกมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ TBL Slam ที่ส่งเสริม 
การแข่งขัน Thailand Basketball League สนุกกับการแข่งบาสเก็ตบอลแบบ 2 VS 2 และสามารถแต่งภาพเพื่อสร้าง 
ตัวผู้เล่นของคุณได้เอง ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทเน้นการให้บริการเกมในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื้อไอเทม 

10. ธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Mono Travel ให้บริการด้านท่องเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก 
กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online 
Hotel Booking) แบบครบวงจร โดยให้บริการกับกลุ่มลูกค้า 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีต้่องการท่องเทีย่วในประเทศไทย 
ประเทศแถบอาเซียน  หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมถึงแนะน�า
สถานทีท่่องเท่ียวในรปูแบบต่างๆ เช่น สถานทีท่่องเท่ียวส�าหรับ 
คู่รัก ครอบครัว หมู่คณะ หรือก�าลังเป็นที่นิยม เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึง 
ยังเปิดช่องทางน�าเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุยเก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามกว่า 500,000 คน 
ทาง facebook.com/HotelsThailand 

นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาบริการการจองตั๋วในรูปแบบ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ส�าหรับการจ�าหน่ายตั๋ว 
ชมการแข่งขันกีฬา และตั๋วชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทในเครืออีกทางหนึ่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก ่
ตัวละครในเกม ซึ่งในอนาคต 
บริษัทพร้อมที่จะพัฒนาเกม 
ใหม่ๆ รวมถึงการจัดการ
แข่งขนัแบบทวัร์นาเมนต์ เพือ่
สร้างฐานแฟนเกมให้ขยาย 
วงกว้างมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ติดตำม และควบคุม
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ำท่ีรำยงำนสถำนะ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี

กำรแข่งขันของธุรกิจทีวีในปีที่ผ่ำนมำ กำรแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดระหว่ำงช่องท่ีเป็นเจ้ำตลำดเดิม
กับช่องทีวีดิจิตอลที่เป็นรำยใหม่ยังเป็นไปอย่ำงดุเดือดและสูสีกันมำกระหว่ำงอันดับ 1 - 5 แต่ละช่องต้องใช้กลยุทธ์ต่ำงๆ 
ในกำรดึงดูดผู้ชม ด้วยกำรปรับรำยกำรให้เป็นท่ีสนใจอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมำกเพื่อจัดหำคอนเทนต์
หรือผลิตรำยกำรให้ตรงใจผู้ชม โดยมีเป้ำหมำยสร้ำงระดับควำมนิยมของช่องให้น�ำหน้ำจำกช่องอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้ช่อง 
มีอ�ำนำจในกำรเจรจำและก�ำหนดรำคำขำยโฆษณำกับบริษัทตัวแทนโฆษณำ (Agency) และเจ้ำของสินค้ำที่ต้องกำร 
ลงซื้อสื่อโฆษณำทีวีได้มำกขึ้น 

ส�ำหรับกลุ่มบริษัท มีช่องทีวีให้บริกำรอยู่สองช่องด้วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดำวเทียมช่อง MONO PLUS 
ได้วำงแนวทำงและกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เร่ิมแรก  ท่ีจะเสนอคอนเทนต์ควำมบันเทิงผ่ำนภำพยนตร์ ซีรีส์ และรำยกำร 
ท่ีมีคุณภำพระดับโลกให้แก่ผูช้มต่อเนือ่ง และตลอดระยะเวลำ 3 ปีท่ีให้บริกำรช่อง MONO29 ได้รับควำมนยิมสงูขึน้เร่ือยๆ 
ท�ำให้หลำยช่องปรับกลยุทธ์หันมำซื้อภำพยนตร์เพื่อลงช่องมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ด ี
กับพันธมิตรทำงกำรค้ำกับสตูดิโอใหญ่ระดับโลก (Major Studio) หลำยแห่งเพิ่มขึ้น มีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยลิขสิทธิ์ 
คอนเทนต์ท่ีพิเศษกว่ำท่ีอื่น ในลักษณะท่ีเป็น First Premiere หรือออกอำกำศทำงโทรทัศน์บนช่องฟรีทีวี MONO29  
เป็นที่แรกตำมระยะเวลำของลิขสิทธิ์ โดยเน้นหนังที่มีควำมสดใหม่ที่ท�ำรำยได้และได้รับควำมนิยมเท่ำนั้น และเนื่องจำก
ช่องวำงกลยุทธ์ท่ีม่ันคงไว้ตั้งแต่วันแรกของกำรออกอำกำศ ที่จะน�ำเสนอหนังดี ซีรีส์ดัง ท�ำให้ช่องมีคลังหนังคุณภำพ  
มีควำมหลำกหลำยและจ�ำนวนมำกท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกช่อง ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่ำว ท�ำให้บริษัทสำมำรถต่อรอง 
ทั้งในด้ำนกำรจัดซื้อคอนเทนต์ และก�ำหนดรำคำขำยโฆษณำกับคู่ค้ำได้มำกขึ้น  

นอกจำกนี้ บริษัทยังค�ำนึงถึงผู้ชม โดยมีกำรวิเครำะห์ผังรำยกำรโดยใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็น 
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ชม ท�ำให้จัดสรรหนังมำลงช่องได้อย่ำงเหมำะสม 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค

กำรพัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อกำรใช้ชีวิตของคนในสังคม 
อย่ำงมำก ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์ผ่ำนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนได้อย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขยำยตัว 
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ธุรกิจด้ำนออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พัฒนำและปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและตรง
กับพฤติกรรมควำมต้องกำรของลูกค้ำ อย่ำงเช่น ลดกำรดูโทรทัศน์น้อยลงและหันไปดูผ่ำนออนไลน์มำกขึ้น จำกแนวโน้ม 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่ำว ทำงบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ในชื่อ 
Seeme.me หรือวิดีโอพอร์ทัล เพื่อรองรับกำรเติบโตกำรใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่ำงๆ และเป็นวิดีโอพอร์ทัล
ที่มีรูปแบบแตกต่ำงจำก Youtube หรือ LINE TV เพรำะเจ้ำของคอนเทนต์สำมำรถก�ำหนดรำคำโฆษณำเอง ดังนั้น  
ด้วยควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีที่มีตั้งแต่แรกตั้งบริษัท ท�ำให้สำมำรถปรับธุรกิจมำเป็นดิจิตอลได้โดยง่ำย  
อกีทัง้สำมำรถเชือ่มโยงแพลตฟอร์มต่ำงๆ ท่ีมีอยูเ่ข้ำด้วยกันอย่ำงมีประสทิธภิำพ อนัเป็นจดุแขง็และข้อได้เปรียบของบริษทั
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3. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

ในปีที่ผ่ำนมำ มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภำพยนตร์ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งคอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์  
เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน โดยทำงบริษัทมีกำรตั้งหน่วยงำนกฎหมำย 
เพื่อตรวจสอบว่ำมีผู ้น�ำคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต รวมถึงมีกำรเขียนโปรแกรมใช้งำน 
ระบบตรวจสอบกำรละเมิดลิขสิทธิ์ภำพยนต์ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรค้นหำเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำงๆ  
เพื่อเก็บหลักฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ด�ำเนินกำรทำงด้ำนกฎหมำยกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท และยังมี 
ระบบป้องกันด้วยกำรจ�ำกัดสิทธิของผู้ใช้งำนกำรเข้ำถึง คอนเทนต์ต่ำงๆของบริษัท มีกำรใช้ระบบ DRM (Digital  
Rights Management) ซึ่งเป็นระบบท่ีต้องมีกำรเข้ำรหัส ไฟล์ภำพ เสียง และวิดีโอ ก�ำหนดสิทธิกำรใช้งำนควบคุม 
กำรเข้ำถึงข้อมูล และป้องกันกำรคัดลอก 

นอกจำกน้ี ยังได้เข้ำร่วมกับทำงสมำพนัธ์ภำพยนตร์และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องรวมถงึกำรรวมตวักันกบัค่ำยภำพยนตร์
ท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อวำงแผนและจัดท�ำระบบเพื่อตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิและร่วมก�ำหนดนโยบำยระยะยำว  
เพื่อจัดกำรกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยปัจจุบันทำง กสทช. และหน่วยงำนรำชกำรเข้ำมำให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์มำกขึ้น รวมทั้งมีกำรตั้งหน่วยงำนที่ดูแล พร้อมมีบทลงโทษชัดเจน จึงคำดว่ำปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 
จะลดน้อยลง

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

คอนเทนต์หลกัของธรุกิจของกลุ่มบริษทัโมโน คอื ภำพยนตร์และซรีีส์จำกต่ำงประเทศ ซึง่ในกำรท�ำสัญญำซือ้ลิขสทิธิ์
ต่ำงๆ จำกต่ำงประเทศ จะก�ำหนดเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน และเป็นสิ่งท่ียำก 
ต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยน ท้ังปัจจัยพื้นฐำน 
ทำงเศรษฐกิจในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิจโลก กำรคำดกำรณ์และกำรเก็งก�ำไร เสถียรภำพ
กำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้นัน้ ก่อให้เกิดควำมเสีย่งแก่ภำคธรุกิจ 
โดยเฉพำะธุรกิจทีมี่ควำมเช่ือมโยงกับภำคต่ำงประเทศ และเม่ืออตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปลีย่นแปลง ก็จะก่อให้เกิดผลก�ำไร
หรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนได้ แม้ว่ำธุรกิจจะไม่สำมำรถควบคุมควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน แต่ก็สำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ ที่เหมำะสมในกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยกำรท�ำสัญญำ
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward FX) เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร  

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 66.30 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นเสียงข้ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินงำน กำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติ
รำยกำรต่ำงๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช�ำนำญ
กำรจำกภำยนอกที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท



ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง ดังนี้

1. เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา

คดีแพ่ง	 เดือนมกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชัน้ต้นมีค�าพพิากษา 
 ให้บริษัทช�าระเงินพร้อมด้วยดอกเบ้ียให้แก่โจทก์ ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และ 
 เม่ือเดือนมกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้อง 
 ช�าระค่าเสียหาย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

คดีอาญา	 เดือนเมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชั้นต้น 
 มีค�าพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินค่าปรับจ�านวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ยื่น 
 อุทธรณ์ และเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์  
 บริษัทจึงไม่ต้องช�าระค่าเสียหาย และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

2. เดือนกรกฎาคม 2560 คดีฐานละเมิดลิขสทิธิก์ารแพร่ภาพและเสยีงในระบบอนิเทอร์เนต็ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ในคดี
อาญา โดยเดือนธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับรับฟ้อง ปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน

ทั้ง 2 แห่ง ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น 
จึงไม่ได้บันทึกส�ารองส�าหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี  และมูลค่าหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ 
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโมโน โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้วางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลท่ีดี ยึดม่ัน
คุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และด�าเนินงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อม บริษัทสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท น�าศักยภาพ บุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วม 
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคม ด�าเนินงาน 
เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานองค์กรเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่งคง

โดยคณะกรรมการบริษัทได้วางแนวการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ ่มบริษัทโมโน มุ่งม่ันในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม  
ความเป็นธรรม เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้กับนกัลงทุนและผูถ้อืหุน้ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัท้ัิง นโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้ 
การเคารพต่อกฎหมาย เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ รวมถงึมีการตรวจสอบ และตดิตามการปฏิบัตติามนโยบาย ผลการด�าเนนิงานทางธรุกิจ ผ่านการท�างาน
อย่างมุ่งม่ันของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษทัได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ตัง้แต่ไตรมาสท่ี  
3/2559 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้สื่อสาร 
ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และ 
การปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การแจ้งนโยบายการให้และรับของขวัญกับ 
คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” มาอย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญในการจัดท�าประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ การติดตามการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ ทั้ง ส่วนงานขายและ 
การตลาด ส่วนงานจัดซื้อและท�าสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูล  
โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกทั้งการที่บริษัทท�าธุรกิจด้านส่ือ ยังมีส่วนช่วย 
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการน�าเสนอข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อสาธารณะสร้างจิตส�านึกท่ีดีในเร่ืองดังกล่าว ส�าหรับช่องทาง 
การรับเร่ืองร้องเรียน บริษัทได้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยในปี 2560 ไม่พบรายงาน  
หรือการกระท�าผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น
สิทธิข้ันพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนั้น 
ยังเสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู ้ใด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่กระท�าการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  
พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้เข้าข่าย 
การกระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบรษิทัโมโน ให้ความส�าคัญกับพนกังานเป็นล�าดับต้นๆ โดยดูแลท้ังการบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู ่สภาพแวดล้อม 
การท�างาน สวัสดิการ การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ บริษทัปฏิบัตภิายใต้ข้อก�าหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้างงาน มีการจ่าย 
ค่าตอบแทนตามท่ีตกลง และพจิารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัตงิานของพนกังาน ซึง่สะท้อนเป้าหมายธรุกิจ 
ของบริษทัในรอบปี รวมถงึพจิารณาความส�าเร็จของเป้าหมายระยะยาวทีมี่การวดัผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชดัเจน 
ในส่วนของสวัสดิการ บริษทัจดัหาสวัสดิการท่ีสนับสนนุท้ังด้านความม่ันคง สขุภาพ และสร้างความสุขให้กับพนกังาน อาทิ  
กองทนุส�ารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต สขุภาพและอุบัตเิหต ุสปอร์ตคลับ สวัสดิการเงนิกู้ยืม งานเล้ียงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ  
กิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรม อาทิ งานท�าบุญประจ�าเดือนเกิด งานช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อสร้างก�าลังใจ 
ให้กับพนกังาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรษิทัมุ่งพฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
มาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอืน่ๆ ท่ีน�ามาประยุกต์เพือ่สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในทีท่�างาน โดยบริษทัส่งเสริมให้เกดิ 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน และถอืเป็นหน้าทีรั่บผดิชอบของพนกังานทุกคนทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานทีดี่ร่วมกนั

บริษัทพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตส�านึก 
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ทัง้นี ้ในปี 2560  ไม่ปรากฎว่ามีอตัราการเกิดอบัุตเิหตุ 
หรืออัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล 
เร่ืองนั้นๆ รวมถึงการแจ้งการกระท�าความผิดท่ีเกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น หรือ
ผ่านทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด�าเนินการ 
หาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท�าผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผย 
ข้อมูลของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึง
ความส�าคัญด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความส�าเร็จ บริษัทจึงมุ่งม่ันพัฒนา 
ให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป  
โดยบริษัทได้จัดรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�างานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า  
On the job training ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor  
(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น�าเสนอ  
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน�า  
(Coaching) และให้ค�าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การติชม และค�าแนะน�า 
ในการท�างานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการ 
ของแต่ละหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้แต่ละระดับต�าแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จ�าเป็นและเหมาะสม 
ต่อการท�างาน และพร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรท่ีพนักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือบริหาร
จัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน�าไปต่อยอด 
การท�างานอย่างต่อเนื่อง

ท้ังน้ี ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 2.43 ล้านบาทและมี 
พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 88.50% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด

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 สถาน ีโดย MONO29 คว้าเหรียญทอง ในดิวชิัน่ 2  และงาน “กีฬาเชือ่มสามัคคี แจ้งวฒันะสมัพนัธ์ 2017”

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

พันธกิจที่ส�าคัญของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการด้านสื่อ คือ การน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณภาพ ทั้งสาระ ข่าวสาร 
และความบันเทิง ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยค�านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของ 
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด,  
หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร์, เจ้าหน้าที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ท่ีคอยแนะน�าการใช้งาน 
บริการต่างๆ รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
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บริษัทยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาต่างๆ ทั้งของบริษัทเองและของหน่วยงานภายนอก  
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบและมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมแบบขยายวงกว้าง รวมถึงการสนับสนุนให้
ประชาชนส�านกึในพระมหากรุณาธคุิณและด�าเนนิตามรอยพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  
ในการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 

บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร โดยปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม อาท ิการใช้กระดาษสองหน้า การน�าระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการท�างาน  
นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ยังสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีธุรกิจใดใน 
กลุ่มบริษัทที่ท�าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

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�าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ฯ) ส่งเสริมให้จิตอาสาได้ท�ากิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

• โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

• ค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเร่ืองสัตว์ป่า 
และธรรมชาติ ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทยังคงสานต่อนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นด�าเนินงานพัฒนาด้าน 
การศึกษาแก่เยาวชน และส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียน ตชด.บ้านน�้าแดง อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงบริษัทได้ให ้
การสนับสนุนอาคารเรียนแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

• โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวตภาพยนตร์เพื่อสร้าง
จินตนาการและแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก รายได้น�าไปสมทบทุนพัฒนาอาคารเรียน หลังคา พื้นที่สนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก พร้อมกิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่ชนะการโหวต

• โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก ในโอกาสที่ MONO29 ก้าวสู่ปีที่ 4 ได้สนับสนุนและมอบตู้หนังสือ
จ�านวน 29 ตู้ ให้กับเด็กที่ได้รับคัดเลือกรวม 29 คน จาก 6 โรงเรียน 5 จังหวัด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

• โครงการท�าได้ท�าดี “พี่จ๋า หนูรออยู่” เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์
เลือกสถานที่จัดโครงการได้ด้วยตนเอง ซึ่งปีนี้เป็นโครงการพัฒนาห้องเรียนบ้านปางคอง อ�าเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการบริจาคถังเก็บน�้าและร่วมสร้างฐานรอง ทาสีเคร่ืองเล่น มอบข้าวของเครื่องใช ้
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�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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• โครงการพาผู้พิการทางสายตาเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจัดให้พนักงาน 
กลุม่บริษทัโมโนได้พาผูพ้กิารทางสายตาสัมผสังานศลิปะและเรียนรูพ้ระราชกรณยีกจิตามรอยพ่อหลวงรชักาลท่ี ๙

• โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ร่วม 60 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี และทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม ปีที่ 2 ณ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมท�าบุญ
ในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ  
ชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ

• โครงการเด็กไทยฉลาดคิด 2017 (School Visit) จัดโดย การ์ตูนคลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
• โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ 

ส่งเสริมทักษะเยาวชนด้านกฎหมายเพื่อน�าสู่การเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพต่อไป 
• โครงการ “สังคมฮอมใจ๋ ครั้งที่ 3” จัดโดย นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ
• โครงการหัวใจสีขาว ในการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ คนชรา เด็กก�าพร้า ครั้งที่ 22
• โครงการ การประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 สนับสนุนทุนการศึกษาและของขวัญแก่โรงเรียนและศูนย์เยาวชนรวม 6 แห่ง
• กิจกรรมค่ายแนะน�าการศึกษาจังหวัดลพบุรี จัดโดย กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กิจกรรมจัดท�าหนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
• กิจกรรมจัดท�านิตยสารข่าว ต�ารวจมวลชนสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
• กิจกรรมละครเวทีการกุศล “ละคร บีบีเอ จุฬาฯ คร้ังที่ 10” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
• กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “พลังแผ่นดิน ตามรอยเท้าพ่อ” “เทิดไท้องค์ราชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์” จัดโดยมูลนิธิ

ออมสินเพื่อสังคม และ “คอนเสิร์ตโดยสถานีต�ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์”
• กิจกรรมของทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทีมกีฬากอล์ฟกองทัพภาคที่ 1
• สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI)
• สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาสุขภาวะของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุน  
ชมรมวิง่ในนาม MONO Runner เข้าร่วมกิจกรรมวิง่การกุศลต่างๆ นอกจากได้สนบัสนนุช่วยเหลือสังคมตามวตัถุประสงค์
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

• งาน CHONGKHO RUN 2017

• งานเดิน - วิง่ เตมิฝัน ปันน�า้ใจ 9 ปี สาระดี PSI ช่อง 99 

• งานฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN 21   
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

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 คร้ัง  
รวมจ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 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�าแพงเพชร

ส�านักพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค ในเครือโมโน ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ้มแล้วส่งต่อไป” ที่รวมภาพ
รอยย้ิมของ 25 สาวคนดังในวงการ พร้อมจัดท�าคลิปวิดีโอที่น�าเสนอ เร่ืองเล่าที่มาของรอยยิ้มของพวกเธอ ผ่าน  
Seeme.me/ch/organicsmile รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืและการรับชมคลิป มอบให้กบัมูลนธิสิร้างรอยยิม้ เพือ่ผ่าตดั
ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาโรคปากแหว่งเพดานโหว่

นอกจากนี้ หน่วยงานธุรกิจการพยากรณ์ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดูดวงสดแบบส่วนตัวกับนักพยากรณ์ ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Video Call โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมเป็นนักพยากรณ์ ซึ่งผู้พิการสามารถพยากรณ์
ได้จากสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสม เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ

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

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท    : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์   : MONO

วันที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 : 6 มิถุนำยน 2556

เลขทะเบียนบริษัท   : 0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงำน   :  200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 

      ถนนแจ้งวฒันะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

ประเภทธุรกิจ   :  ธรุกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์  (Media and Content Business)

เว็บไซต์    :  www.mono.co.th

โทรศัพท์     :  (66) 2502 0700

โทรสำร     :   (66) 2100 8148

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น 

ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท		:	 ทุนจดทะเบียน  519,699,997.50 บำท

      ทุนช�ำระแล้ว  339,074,022.40 บำท*

      หุ้นสำมัญจดทะเบียน    5,196,999,975 หุ้น

      หุ้นสำมัญช�ำระแล้ว   3,390,740,224 หุ้น*

      มูลค่ำหุ้นละ                 0.10 บำท

* ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2560 
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ช่ือบรษัิทและทีต้ั่งส�ำนกังำนใหญ่ ประเภทธรุกจิ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำย 

ได้แล้วทัง้หมด/ 
เงนิลงทนุ

สัดส่วนกำรถอืหุ้นสำมัญ 
โดย	MONO	TECH	 
และ/หรอืบรษิทัย่อย

บริษัท	โมโน	เจนเนอเรชั่น	จ�ำกัด ธุรกิจบันเทิง 9,820,000 หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	ฟิล์ม	จ�ำกัด ธุรกิจภำพยนตร์ 8,710,000 หุ้น บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น  
ถือหุ้น 100%

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 18,200,000 หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 140,000,000 หุ้น บจก. โมโน โปรดักชั่น  
ถือหุ้น 100%

บรษิทั	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกดั ธุรกิจกีฬำ 5,000,000 หุ้น บจก. โมโน โปรดักชั่น  
ถือหุ้น 100%

บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000 หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	ทรำเวล	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	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อวิทยุ 100,000 หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ 25)

100%

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

บริษัท	ทีโมเมนต์	จ�ำกัด ธุรกิจภำพยนตร์ 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 ธุรกิจกำรพยำกรณ์ 50,000 หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ 50)

100%

Mono	Technology	Hong	Kong	Limited ลงทุนในสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

25,000,000 หุ้น 100%

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ช่ือบรษัิทและทีต้ั่งส�ำนกังำนใหญ่ ประเภทธรุกจิ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำย 

ได้แล้วทัง้หมด/ 
เงนิลงทนุ

สัดส่วนกำรถอืหุ้นสำมัญ 
โดย	MONO	TECH	 
และ/หรอืบรษิทัย่อย

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจกำร

PT.	Mono	Technology	Indonesia อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

10,000 หุ้น บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
ถือหุ้น 99%  

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น 
ถือหุ้น 1%

Mono	Technology	Vietnam	 
Company	Limited

อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

เงินลงทุน 300,000 
ดอลลำร์สหรัฐ หรือ 
10,000,000 บำท

100%

Yunnan	Mono	Digital	Technology 
Company	Limited	(บริษัทร่วมทุน)

อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

5,000,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

(เรียกช�ำระร้อยละ 62.5)

Mono Technology  
Hong Kong Limited  

ถือหุ้น 42%

ที่ตั้งส�ำนักงำน

บริษัท	โมโน	เจนเนอเรชั่น	จ�ำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์  
ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท ์ (66) 2502 0700 
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์  
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท ์ (66) 2502 0700  
โทรสำร (66) 2100 8148

ส�ำนักงำนสำขำ
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบำงพลับ  
อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท	โมโน	ฟิล์ม	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	มิวสิค	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	เรดิโอ	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	เรดิโอ	บรอดคำซท์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	ทำเลนท์	สตูดิโอ	จ�ำกัด
บริษัท	ทีโมเมนต์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	เพลย์	จ�ำกัด
บริษัท	โมโน	แอสโทร	จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์  
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท ์ (66) 2502 0700    
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท	โมโน	ทรำเวล	จ�ำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์  
ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปำกเกร็ด อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท ์ (66) 2502 0700 
โทรสำร (66) 2100 8148
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ที่ตั้งส�ำนักงำนต่ำงประเทศ

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
โทรศัพท ์ (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

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท ์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสำร (66) 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท ์ (66) 0 2264-9090
โทรสำร (66) 0 2264-0789-90

ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด
21 ซอยอ�ำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท ์ (66) 0 2693-2036
โทรสำร (66) 0 2693-4189

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 

ทุนจดทะเบียน   : 519,699,997.50   บาท 

ทุนช�าระแล้ว    : 339,074,022.40 บาท 

หุ้นสามัญจดทะเบียน   : 5,196,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�าระแล้ว   : 3,390,740,224 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2559 - 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 498,499,997.50 บาท และทุนช�าระแล้ว 320,093,553.70 บาท 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 143,000,000 หุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด รวม 8 ราย โดยเป็นหุ้นที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) จ�านวน 265,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวี 
และภาพยนตร์ ท�าให้บริษัทมีทุนช�าระแล้วเป็น 334,393,553.70 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติลดทุนจดทะเบียนจ�านวน 12,200,000 บาท  
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น�าออกจ�าหน่ายจ�านวน 122,000,000 หุน้ ซึง่เป็นหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามัญ

64



โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ เพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปี 2559 อีกทั้ง มีมติเพิ่มทุนแบบ
มอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) จ�านวน 33,400,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ากัด โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญจ�านวน 334,000,000 หุ้น ท�าให้จากทุนจดทะเบียนเดิม 498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ�านวน 519,699,997.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษัทมีทุนช�าระแล้วเพิ่มขึ้น 4,680,468.70 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�านวน 46,664,694 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 46,804,687 หุ้น ท�าให้บริษัทมีทุนช�าระ
แล้วเป็น 339,074,022.40 บาท

ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทมีทุนช�าระแล้วเพิ่มขึ้น 644.80 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�านวน 6,430 หน่วย คิดเป็นหุ ้นสามัญ 6,448 หุ ้น ท�าให้บริษัทมีทุนช�าระแล้วเป็น  
339,074,667.20 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุม่ผูถ้อืหุน้ท่ีถอืหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบรษิทั ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ เม่ือวันท่ี 23 พฤศจกิายน 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือผูถ้อืหุ้น จ�านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,248,121,980 66.30

2. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 50,795,900 1.50

3. นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ 50,000,000 1.47

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 49,383,820 1.46

5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนกรุงไทย จ�ากัด

49,259,200 1.45

6. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 40,668,900 1.20

7. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 39,934,000 1.18

8. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 29,324,500 0.86

9. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 23,632,600 0.70

10. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 0.68

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 786,719,324 23.20

รวม 3,390,740,224 100.00

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�านวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถอืหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 14 หุน้สามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธ ิในปี 2557 -  2560 
มีจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 67,606,686 หน่วย และมีจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการ
ใช้สิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,432,395,941 หน่วย 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

65



รายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

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

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

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

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

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 พฤศจิกายน 2557

วันครบก�าหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 17 ตุลาคม 2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1.003 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ 2.492 บาท/หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย  
โดยคณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น การด�ารงเงนิไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�าปีของ
บรษิทั  ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากท่ีประชุมผูถ้อืหุน้  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษทัมี
อ�านาจอนมัุตใิห้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเหน็ว่าบริษทัมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนัน้ได้ แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุ 
ฅผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ส�าหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของสภาพธรุกิจ เช่น พจิารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษทัย่อยนัน้ๆ 
เป็นต้น ท้ังนี ้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อยดงักล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนมัุตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการของ 
แต่ละบริษัทย่อยนั้น
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุมท้ังหมด 

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

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่1/2560 เม่ือวนัที ่10 มกราคม 2560 มีมตแิต่งตัง้กรรมการชดุย่อยแทนกรรมการ
ที่ลาออก 3 ต�าแหน่ง ดังนี้

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร จากต�าแหน่งกรรมการบริหารแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่2/2560 เม่ือวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมตแิต่งตัง้ นายปฐมพงศ์ สริชยัรัตน์ เป็น
กรรมการ แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่คน 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
ในขณะน้ัน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ 
ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการ 
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจัดการจัดท�า โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี 

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�าเนินงานและงบ
ประมาณของบริษัท     

5. ด�าเนินการให้บริษทัและบรษิทัย่อยน�าระบบงานบัญชท่ีีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุ
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างผูส้อบบัญช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตาม
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามัญประจ�าปี เพือ่พจิารณาอนมัุติ

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย 
ดังกล่าวอย่างมีประสทิธภิาพ  เพือ่ให้เชือ่ม่ันได้ว่าบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
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9. พจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัตแิละไม่มีคณุสมบัตต้ิองห้าม ตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืนใด และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ

11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเข้าร่วมหลักสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ 
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

รายช่ือผูบ้รหิาร ต�าแหน่ง

1. นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

6. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน

8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ 
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�าเนินการอื่นๆ ตาม
ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุประกาศก�าหนด และจดัส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท�าโดย
กรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ารงอยู่แต่ละคณะ
ในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560  มีมตอินมัุตกิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 5,000,000 บาท   
และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2559) ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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• ประธานกรรมการ    ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  70,000 บาท

• รองประธานกรรมการ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  50,000 บาท

• ผู้ช่วยประธานกรรมการ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  30,000 บาท

• กรรมการ/กรรมการอิสระ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ    ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  10,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  10,000 บาท

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  10,000 บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี
เบ้ีย

ประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ 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. นายคมศักด์ิ 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 กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 50,000 430,000

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ

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

รวม 2,880,000 480,000 60,000 320,000 3,740,000

หมายเหตุ  1)  ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

      2) ทางบริษัทไม่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร 
            ความเสี่ยง และไม่มีการก�าหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน 9 ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 25.36 ล้านบาท 

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2)  ค่าตอบแทนอื่น  

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทนุทิสโก้ จ�ากัด  โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่สร้างขวญัและก�าลังใจให้แก่พนกังาน และเพือ่จงูใจให้พนกังานท�างานกบับรษิทั
ในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือก 
อัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัทโดยอ้างอิง
อายุการเข้าเป็นสมาชกิกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ์  และบรษิทัจ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรบัผูบ้ริหาร
จ�านวน 9 ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท 

บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,057 คน ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจ�านวน 485 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงิน
เดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 295

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 139

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 5

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานกรรมการ 12

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3

กลุ่มปฏิบัติการ 12

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร 19

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 22

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 50

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 20

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 8

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 5

บริษัทในเครือ 762

จ�านวนพนักงานรวม (คน) 1,057

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบาย
ด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฎบิัติต่อเเรงงาน 
อย่างเป็นธรรม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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การก�ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหาร
จดัการทีมี่ธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และค�านงึถงึประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย  
โดยมีการวางนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และมี 
การทบทวนทุกปี นโยบายต่างๆ เผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
ผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ภายในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรม
ปฐมนเิทศและหลักสตูรอืน่ๆ นอกจากนี ้การปฏิบัตติามนโยบายต่างๆ ได้มีการตดิตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 
หน่วยงานก�ากับดูแล ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อรับทราบอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง บริษัทมุ่งให้ความส�าคัญกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและ 
คอร์รปัชัน่ การประเมินความเส่ียง ตดิตามตรวจสอบระบบการท�างานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้  ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจ�าปี 2560 อยู่ในระดับดีเลิศ 
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นโยบายก�ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�าคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที ่1 สิทธขิองผูถ้อืหุ้น

บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน สถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาต ิ และได้ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการต่างๆ เพือ่สร้างความม่ันใจว่าผูถื้อหุน้ได้รับการคุ้มครองสทิธขิัน้พืน้ฐาน  ได้แก่ 
การได้รับส่วนแบ่งในก�าไร/เงนิปันผลของบรษิทัอย่างเท่าเทียมกัน การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การรับซือ้หุน้คนืโดยบริษทั การ
ได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

1. จดัส่งหนงัสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมี
รายละเอยีดระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตผุล ความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะ และรายชือ่ของกรรมการอสิระ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลือก 
ท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวัน 
ประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอน 
การออกเสยีงลงมต ิ และสทิธกิารออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทัจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
ก่อนวันประชมุ โดยเผยแพร่ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ให้ผูถื้อหุน้ได้รับข้อมูลท่ีเพยีงพอต่อการพจิารณา 
วาระก่อนการประชมุ 

2. บริษทัมีนโยบายส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุน้ และนกัลงทนุสถาบัน โดยให้ข้อมูลวนั เวลา และ
สถานทีจ่ดังาน พร้อมระบุแผนท่ีชดัเจน ซึง่สถานท่ีจดังานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่
เข้าถงึ บรษิทัเปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึง่ช่ัวโมง โดยจดัช่องทางการลงทะเบียน
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ส�าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�าหรับกรณี 
มอบฉนัทะ และน�าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบยีน การนบัคะแนนและการแสดงผล  
เพือ่ให้การจดัประชมุสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�า

3. ก่อนการเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชดัเจน
ในข้อบงัคบัของบรษิทั โดยบริษทัจะจดัแยกการลงคะแนนเสยีงส�าหรับแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน และจดัให้มีบุคคลทีเ่ป็น
อสิระ หรอือาสาสมัครผูถ้อืหุน้ เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพือ่รักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ด้วย 

4. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดย 
ในระหว่างการประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้แสดงความคดิเหน็และซกัถามอย่างทัว่ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ และกรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วม 
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5. ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ท่ีมาร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ภายหลังเร่ิมการประชมุแล้ว มีสทิธอิอกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ท่ีอยู่ระหว่างการพจิารณาและยังไม่ได้ลงมติ

6. ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับวาระทีส่�าคญั เช่น การท�ารายการทีเ่ก่ียวโยง การท�ารายการได้มา 
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ืองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ี 
เหน็สมควร ซ่ึงจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชมุ เพือ่น�าผลคะแนนมารวมค�านวณกับคะแนนเสยีง
ท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะประกาศแจ้งมตขิองคะแนนเสยีงในห้องประชมุในทีสุ่ด

7. แจ้งมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุน้ และผลการลงคะแนนแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
ภายในวันท�าการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชื่อ 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุมชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและการนบัคะแนน บันทกึค�าถามค�าตอบระหว่าง 
การประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ 
และส�านกังาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิน้ 14 วนั และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัเพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถ 
เข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงาน ก.ล.ต โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และ 
ไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ�ากัดสทิธใินการเข้าถงึสารสนเทศของบริษทั หรือปิดก้ันการตดิต่อสือ่สารระหว่าง 
ผูถ้อืหุน้ด้วยกัน

9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail”) ของ
กรรมการอสิระในเรือ่งต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก�ากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจาก
นี ้ผู้ถอืหุน้รายย่อยยังสามารถตดิต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานกุารบริษทั

10. เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (ถ้ามี) อย่างชดัเจน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ม่ันใจว่ามีโครงสร้าง 
การด�าเนนิงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. ด�าเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพ ในการสร้างความเจริญเตบิโตอย่างย่ังยนืแก่องค์กร เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รับผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และส่งค�าถามเก่ียวกับบริษทัได้ล่วงหน้า 
ก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม  
โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน
บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือและส่งมอบ 
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเก่ียวกับประวัติการศึกษาและการท�างานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศ 
แจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบรษิทัก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่บริษทัจะได้ด�าเนนิการตามกระบวนการสรรหาของบริษทั ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ท้ังนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มี 
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจ

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระท้ังหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนน
ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือก 
ในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

5. ก�าหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุม 
คณะกรรมการ

6. ก�าหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรม 
ต่อผูถ้อืหุน้ เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตอืนไม่ให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
และการเปล่ียนแปลงราคาหุน้บรษิทั และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผูบ้ริหารทีไ่ด้รับทราบ
ข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด�าเนนิงานและฐานะการเงนิ หรือข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพย์ 

7. ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสงู จะต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบียนทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่ 
เมื่อเข้ารับต�าแหน่งภายใน 30 วันท�าการ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทุกคร้ังเม่ือมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ 
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

8. เปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการท�า
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติก่อนการท�ารายการ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
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หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัให้ความส�าคัญต่อสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี โดยด�าเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคณุธรรม 
บริษัทมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่ม 
ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง องค์กรก�ากับดูแล 
และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างถกูต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ของตลาดหลักทรัพย์ 
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�า Press Release หรือการจัดส่ง 
จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อน�าเสนอ
ต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองที่ลูกค้าร้องเรียน 
หรือให้ข้อแนะน�า

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย 
ในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน 
ซึ่งระบุข้อก�าหนดเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�างาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ 
และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ท่ีพนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต 
แบบกลุ่ม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริม
ให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�าหนด 
และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ข้อก�าหนด  
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหนี้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้ การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียตามก�าหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้าง 
ความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัด 
ช�าระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

77



คู่ค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและมีการก�าหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน 
ไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นด�าเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบ
กติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตี
คู่แข่งโดยใช้ข้อมูลท่ีบิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค 
หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�าหนดโดยองค์กรที่ก�ากับดูแล และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  
ส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษทัด�าเนินธรุกิจด้วยความรับผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่ถือเป็นหนึง่ในพนัธกิจ ในอนัทีจ่ะส่งเสริม
การเติบโตท่ีย่ังยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมท่ีดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก ่
มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ 
ส�านักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ  
ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�าหนด
ขึ้นนี้ผู ้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีจะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้ 
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก�าหนด 
บทลงโทษทางวินัยส�าหรับด�าเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทจัดช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส�าหรับเปิดรับข้อร้องเรียน  
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
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. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

และเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน 
เป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านั้น และส�าหรับผู้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน  
จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 
และบริหารงานของบริษัท อันจะท�าให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�าถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
หรือเรื่องท่ีเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา 
ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบริษทั อนัจะท�าให้บริษทัเสียหายหรือสญูเสยีประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ

(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�าหนดไว้แล้ว

(ง) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัรายการเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการทีเ่ก่ียวโยง  
(Connected Transaction) กับบริษทั ทีเ่ข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ หรือตลาดหลกัทรพัย์

(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
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1. เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระ
ส�าคัญตามหลักการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั   
ก่อนการเผยแพร่ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี และรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

2. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละคน 
เข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการ 
และการก�ากับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 

4. เปิดเผยรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบัญชี 
ในรายงานประจ�าปี

5. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

ทั้งนี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�าเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�าเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้

 » กิจกรรมเยีย่มชมบรษิทั (Company Visit) ต้อนรับนกัลงทุนสถาบัน บริษทัหลักทรัพย์ กองทุนต่างๆ 5 คร้ัง

 » เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 2 ครั้ง

 » เข้าร่วมการออก Roadshow Luncheon Meeting บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)   
เพื่อน�าเสนอแผนการด�าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แก่นักลงทุนสถาบัน ในวันท่ี  
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�่าเสมอ

• งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และจดหมายข่าวที่น�าเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการไม่อิสระ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน  
4 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 คน ซึ่งในจ�านวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่ง 
เป็นกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด ท�าให้เกิด 
การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ก�าหนดไว้
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการ 
ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ 
กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ 
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

• ตาย

• ลาออก

• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง

• ศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. กรรมการอสิระจะต้องมีคุณสมบัตติามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษทัต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการ 
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรือบริษทั
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ท้ังนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง  
โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฎบัิตหิน้าทีใ่นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานให้มีการ
ปฎิบัตติามมตขิองคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ตดิต่อสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกล่ันกรองรายละเอียด 
และได้ก�าหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพือ่ก�าหนดนโยบายและตดัสนิใจการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ ซึง่คณะกรรมการ 
บริหารมีหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆที่จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให ้
ความเหน็ชอบ รวมทัง้ตรวจสอบ ตดิตามการด�าเนนินโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ
โดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร โดยเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้น�าคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท  
ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก�าหนด 
ในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาสรรหาผูที้เ่หน็สมควรด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการบรษิทั และน�าเสนอการพจิารณาต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนมัุต ิหรือน�าเสนอท่ีประชมุ 
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมัุต ิแล้วแต่กรณ ีรวมทัง้เพือ่พจิารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้รหิาร 
ระดับสงู สญัญาจ้างผูบ้รหิารระดับสงู และอตัราการข้ึนเงนิเดือนโดยรวม เพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นมัุตค่ิาตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสงู และอตัราการขึน้เงนิเดือนโดยรวม 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และ
การบริหารงานประจ�าวันออกจากกนัอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อันเป็นผล 
มาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�า 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน 
การประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�าหน้าท่ีประธานในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ทั้งนี้  
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของ 
ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให ้
การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก�าหนด 
วาระประจ�าของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ  
โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัท 
จะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับ
ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

2. จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
จ�านวนกรรมการทั้งหมด

3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

4. หนงัสอืเชญิประชมุ รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจดัส่งให้คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น�าเร่ืองอภิปราย 
กันในทีป่ระชมุ และมีการจดบันทึกการประชมุซึง่มีรายละเอยีดครบถ้วนชดัเจน จดัเก็บรักษารายงานการประชมุ
ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

83



7. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบ
การตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแก้ไข 
การด�าเนินงาน ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะ 
ประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ในทุกส้ินปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
ท้ังนี ้แบ่งการประเมิน เป็นดังน้ี

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�าแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช ้
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะน�าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มี 
ประสทิธภิาพมากข้ึน โดยมีหวัข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

•  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

•  การประชุมคณะกรรมการ 

•  การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

โดยในปี 2560 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.53%

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
โดยก�าหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก�ากับดูแลกิจการ  
จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

• การก�าหนดกลยุทธ์ ก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินงาน

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2560 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.41%

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเอง
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มีผลการประเมินของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้
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• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับ 88.89%

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รับผิดชอบในการ
ก�าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน�าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว

• การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ก�าหนดข้ึนโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และ 
ก�าหนดขึ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ารงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่
แน่นอนและเหมาะสม 

2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดทีไ่ด้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ต่อไป 

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ�าอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�าเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน 
และศกัยภาพในการปฎบัิตงิานของพนกังาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

รายงานประจ�าปี 2560
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5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

1. สนบัสนนุให้กรรมการบรษิทั ผูบ้ริหารและเลขานกุารบริษทั เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
เพือ่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัตงิานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้อย่างน้อยกรรมการบริษทั  
จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�าหนด

โดยในปี 2560 คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ในปีนี้  ได้ผ ่านการอบรมหลักสูตร  
Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น  
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชมุผูถ้อืหุน้ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ จรรยาบรรณธรุกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�าเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�าเนินงาน และส่งเสริมให้ 
กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3. จัดให้มีการหมุนเปล่ียนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู ้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณา 
ความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล 
การปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและ 
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและสามารถท�างานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร        กรรมการตรวจสอบ 5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  กรรมการตรวจสอบ 5/5

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ท่ีจะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
งบการเงินได้ คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิน้าทีต่ามกฎบัตร (Charter)

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม  
สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัตงิาน และเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุงานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 

11. ด�าเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าท่ีได้รับ 
การมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐาน 
เก่ียวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการ 
ใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ  
ที่กล่าวแล้ว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย เท่าท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าท่ีอ�านาจหน้าท่ี 
จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้
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บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร* 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**

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายนวมินทร์ ประสพเนตร 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวเบญจวรรณ  
รักวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มเติม

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ท้ังนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ  
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ 
ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

2. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและ 
บริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที ่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ 
งบประมาณประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้  
โดยในการด�าเนินการใดๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ 
การจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เก่ียวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งท่ีเก่ียวข้อง 
กับธุรกิจและงานสนบัสนนุ ได้ในวงเงนิไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนมัุตกิารกู้ หรือการขอสนิเชือ่กบัสถาบันการเงนิ 
เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

5.1 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงิน 
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด�าเนินการใดๆ ตามอ�านาจหน้าที่ของตนที่ก�าหนดในค�าสั่งนี้ 
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท้ังหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่า
ครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถด�าเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 
ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก  
1 (หนึ่ง) เสียง

8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ�าต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
เสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียก 
ให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุม
ล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระ
การประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานท่ีน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหาร หรอืเพือ่ให้ด�าเนนิงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
หรือเพื่อให้ด�าเนินการใดๆ แทน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่
ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้ ท้ังนี ้การมอบหมาย
อ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอืมอบ
อ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน  และมีรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมท้ังหมด 

(คร้ัง)

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ท่ีลาออก โดยมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้  
จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง   

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร* 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�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ จะเลือก 
กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

2. ก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ 
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�า่เสมอเก่ียวกับการบริหาร การด�าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ
บริษัทและการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�าหนด

8. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็นและสนับสนุนคณะท�างานบริหารความเส่ียงในด้าน 
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคดัเลอืกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารของบรษิทั บรษิทัมีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ท้ังนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
และผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้ม ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�าเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้า 
ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ โดยค�านึงถึง 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ ์
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะ 
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

การสรรหากรรมการใหม่จะด�าเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบัน
และหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
ในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ  
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการท้ังหมดของบริษทั และมีจ�านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที ่
จะมาท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศึกษา  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระท่ีมีคุณสมบตัติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน 
โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี 
อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลทีมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
อ�านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น 
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน ความสัมพนัธ์ทางธรุกิจดังกล่าว รวมถงึ 
การท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต ่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
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มูลค่าของรายการท่ีเกีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งป ี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั ผูมี้อ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ 
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง คราวละ 
3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ

2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกิจการของบริษทั บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ

2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ี
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ทีมี่คุณสมบัตคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด  
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถ
ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�าโดยแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3  
ของจ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหาร
งานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ  
การด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายทีจ่ะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ
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5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ การท�ารายการ 
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน  
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกจิอย่างมีนัยส�าคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ  
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี  

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณา 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทก�าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 

3. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น 
ระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับ 
การซ้ือ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ 
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
หลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชหีรือการเงนิทีเ่ป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึง 
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วัน
ท�าการภายหลังเข้ารับต�าแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเก่ียวกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่ี 
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เมือ่มกีารซื้อหรือขายหลักทรพัย์ภายใน 3 วันท�าการ 
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
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5. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ จัดท�าและน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท 

6. บริษัทก�าหนดให้กรรมการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�าข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�าปี

7. บริษัทให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�าให ้
ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

8. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ 
เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามท่ี
กฎหมายก�าหนด

9. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถงึข้อมูลของบรษิทัจากบุคคลภายนอก และก�าหนดสทิธใินการเข้าถงึข้อมูลให้กับพนกังานในระดับต่างๆ 
ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10. กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและ 
อยู่ระหว่างการเจรจา ซึง่เข้าข่ายการเกบ็รักษาข้อมูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต.

11. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูที้ฝ่่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย 

2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นท้ังทาง
วาจาและการกระท�า อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�าเนิด ภาษา 
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ 

3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดย 
ชอบธรรมตามรฐัธรรมนญู และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย สทิธหิน้าที ่ความรับผดิชอบ 
ของตนเอง รวมถงึการเคารพในสทิธแิละหน้าท่ีของบุคคลอืน่ และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกัน เพือ่ให้ 
พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
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4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนได้เสีย ไม่กระท�าการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�าข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
เว้นแต่เป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท

5. มีกระบวนการติดตามก�ากับดูแล การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระท�าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะปฏิบัตติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเกีย่วกับทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์โดยมีแนวปฏิบัต ิดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้ส�าหรับบริษัท 
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้
จะอยู่ในรูปแบบใดๆ

2. ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น

3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล 
การใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั อาทเิช่น การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบ 
และลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�าท่ีไม่ถูกต้อง  
ถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยบริษัท

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
เคร่ืองหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และ 
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

5. การน�าผลงานหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธขิองบุคคลภายนอก ทีไ่ด้รับมาหรือทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบริษทั จะต้องตรวจสอบ 
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ในอันที่จะส่งผล 
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในจรรยาบรรณ 
ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบ 
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น สร้างจิตส�านึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ของบริษัท
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2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร 
ความเสีย่ง และป้องกันความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ และมีการตดิตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวน
การอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และในปี 2560 มีการจัดหลักสูตร การบริหาร 
ความเส่ียงและป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเร่ืองนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย

5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้ค่าอ�านวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�า
หรือละเว้นการกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทาง 
มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
และมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�าที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�าหนด 
มาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือ 
ความไม่ชอบธรรม อนัเกดิจากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสบืสวน ก�าหนดบทลงโทษผูก้ระท�าความผิด 
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจ�าไตรมาส 3/2559  
พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และส�านักงาน 
ตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี 5,374,000

ค่าบริการอื่น 160,000

รวม 5,534,000
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือ 
เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมเอกสารประกอบ (ดังท่ีปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยไปรษณย์ี
ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 

2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างท่ัวถึง ก่อนลง 
คะแนนและสรปุมตท่ีิประชุมแต่ละวาระ และนบัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง โดยในวาระปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และวาระอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการ ให้ถอืคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. บริษทัด�าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และส�านกังาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด รวมถงึเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ริหาร ในหมวด “การก�ากบัดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th

5. นโยบายเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและ 
ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่วกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลทีเ่ป็นสาระส�าคัญต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์

ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คุณภาพทั้งก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัทท�าได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัด�าเนนิธรุกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสยี ในแง่การด�าเนนิธรุกิจ กลุม่บริษทัมีหน่วยงาน 
บริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน  
และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการ 
รับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน
ใดๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัเปิดเผยข้อมูลส�าคญั ท้ังข้อมูลทางการเงนิ และข้อมูลทีมิ่ใช่ทางการเงนิ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเท่าเทยีมกนั  
ตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลักทรัพย์และส�านกังาน ก.ลต. ก�าหนด เพือ่ส่งเสรมิความเชือ่ม่ันต่อผูถ้อืหุน้ และมีการเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย กรรมการอสิระ 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน กรรมการอสิระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริษัทแยกอ�านาจหน้าท่ีและบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�า
ในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ 
ผูบ้ริหาร ไว้อย่างชดัเจน มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอนมัุตขิองฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

4. บริษทัมีข้อปฏิบัตเิกีย่วกับจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพือ่เป็นหลกัในการด�าเนนิธรุกิจ 
และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

5. บริษทัมีการจดัการประชมุคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพือ่พจิารณาวาระประจ�าของแต่ละไตรมาส 
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�าเนินงาน  
รับทราบผลการด�าเนนิงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าท่ีให้กับคณะอนกุรรมการ 
ชดุย่อยอืน่ๆ เพือ่พจิารณาวาระตามอ�านาจหน้าทีที่ร่บัผดิชอบ กลัน่กรองข้อมูล ตดิตามการด�าเนนิงาน เพือ่ให้การ
บริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศนูย์พฒันาการก�ากบัดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบียน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัท�าขึน้ เพือ่เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน
ปีในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้ใน
นโยบาย เนือ่งมาจากเล็งเหน็ว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผูท้รงคุณวฒุทิีมี่ความรูค้วามสามารถ และได้อทุศิเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ ในการก�ากับดูแลการบริหารงาน และผลการด�าเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มี 
การจัดตัง้คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชดัเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านก�ากับดูแล
กิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษทัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ โดยเลขานกุาร
บริษทั เป็นผู้จัดท�าสรุปข้อมูลรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัทราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์
ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงทุนในปี 2560 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง 
ผู้ถือหุ้นและการจัดการ

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ช่ือ – สกลุ

จ�านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น

ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม / (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(%)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 2,248,121,980 2,274,699,280 (26,577,300) 66.30

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 22,900,000 - 0.68

3. นายซัง โด ลี 15,000,000** 17,500,000** (2,500,000) 0.44

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 6,600,000 6,600,000 - 0.19

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 11,135,000 11,135,000 - 0.33

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ - 2,000,000 (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

* จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 3,200,935,537 หุ้น 
จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 3,390,740,224 หุ้น

** จ�านวนหุ้นของคุณซัง โด ลี  ปี 2559 รวมจ�านวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น 
ปี 2560 รวมจ�านวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก 3,000,000 หุ้น

*** ในปี 2560 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์   

เธียรนุกุล รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

ช่ือ – สกลุ

จ�านวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น

ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม / (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2560 

(%)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 887,694,165 927,694,165 (40,000,000) 61.97

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร - - - -

3. นายซัง โด ลี 44 1,000,044 (1,000,000) 0.000003

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

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 700,000 4,112,600 (3,412,600) 0.05

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ - - - -

ผู้บริหาร

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

2. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ - 700,000 (700,000) -

3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ 1,442,858 1,442,858 - 0.10

4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร 16 200,016 (200,000) 0.000001

5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข - - - -

* จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หน่วย 
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (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
สรปุรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษัิทและบรษัิทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นในปี 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธ์  ได้ดังนี้ 

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

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

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

• บรษัิท ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ 
จ�ากัด (มหาชน) (“TTTBB”)

• TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�าหรับให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

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

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

• บรษัิท ทรปิเปิลท ีอนิเทอร์เนต็ 
จ�ากัด (“TTTI”)

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

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

• TTTI ถือหุ ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ ้นโดย ACU  
ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

• บรษัิท จสัเทล เนท็เวิร์ค จ�ากดั 
(“JASTEL”)

• JASTEL ประกอบธรุกิจให้บรกิารวงจรเช่า และบรกิารรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

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

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

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

• PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�านักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

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

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

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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• บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

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

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

• JINET กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์  
โพธารามิก เป็นกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามใน JINET และบริษัท JINET  
ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33

• บริษัท เอเซียส รีเยนแนล 
เซอร์วิส จ�ากัด (“ACES”)

• ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลีก/ 
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

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

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

2. บริษัท กรีนสตาร์  
เอน็ไวรอนเม้นท์ จ�ากดั (“GS”)

• GS ประกอบธรุกิจรับซือ้วสัดุทีใ่ช้แล้ว และแปรสภาพวสัดุทีใ่ช้แล้วโดยผ่านกรรมวธิ ี
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

• GS และบริษทัมีผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกัน คอื นายนวมินทร์ ประสพเนตร เป็น 
กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามใน GS และบริษทั รวมทัง้นายนวมินทร์ ประสพเนตร  
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน GS โดยถอืหุน้ร้อยละ 59.96 

3. มูลนธิิ ดร. พชิน ีโพธารามิก  
เพือ่เดก็ และคนชรา (“มูลนิธฯิ”)

• มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับการรับรอง
ให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มูลนิธิฯและบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์  
โพธารามิก เป็นกรรมการในมูลนิธิฯและบริษัท

4. บรษัิท พินเวสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั  
(“PINVEST”)

• PINVEST ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย เช่า ให้เช่า อสงัหารมิทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

• PINVEST และบริษทัมีผู้ถอืหุน้และกรรมการ ร่วมกัน คอื นายพชิญ์ โพธารามิก  
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน PINVEST และบริษัท รวมท้ังนายพิชญ์  
โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้า 
ที่เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  

ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงิน  

(ล้านบาท)  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน)

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ 
TTTBB เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการส�ารองที่พัก 
ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 
ก�าหนดอตัราค่าบรกิารเป็นรายเดือนตามท่ีตกลงกัน 

0.03 การที่บริษัทย่อยใช้บริการระบบโทรศัพท ์
พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และ
อตัราการค่าบรกิารเป็นอตัราตลาด จงึเหน็ว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

2. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษทัและบริษทัย่อยให้บริการสือ่โฆษณาบนเวบ็ไซต์,  
นิตยสาร, วิทยุ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI 

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI 

20.80

0.76

การให้บริการส่ือโฆษณา และให้บริการใช้
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ 
ปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็น 
ช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI  
โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการ
แก่ลูกค้ารายอืน่ท่ัวไป ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�า 
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) 

7.68 การเช่าพื้นท่ีวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว  
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผูใ้ห้ 
บรกิารอนิเตอร์เนต็ครบวงจร ท่ีมีความพร้อม 
ด้านระบบ และอปุกรณ์ต่างๆ (Infrastructure)  
ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง รวมท้ังมีบริการให้เช่าพื้นที่วาง 
เคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ทีเ่ป็นห้องท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  

ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงิน  

(ล้านบาท)  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ต่อ)

• บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วโยงกันให้แก่  
TTTI ดังนี้

1) ค่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต และ
ธุรกิจสื่อวิทยุ 

2) ค่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
ในส�านักงาน

14.69 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย 
TTTI  เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร 
ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ  
(Infrastructure) รวมท้ังมีส�านักงานตั้งอยู่
ภายในอาคารเดียวกัน ท�าให้มีความสะดวก 
ในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางประกอบกับอัตราค่าบริการ 
เทยีบเคยีงได้กับราคาบริการของผูป้ระกอบการ 
รายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว ่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI 
เพื่อด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน 
Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ 
เลขหมายเพือ่งานสือ่สารทีเ่ก่ียวข้องกับงานส�านกังาน

0.89 การใช ้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว  
เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการ
เป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้ 
บริการของผู ้ประกอบการภายนอกอื่นๆ  
จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตสุมผล
และมีราคายุติธรรม

3. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่  
JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจัสมิน ถึง  
DTAC (รังสิต) 

1.33 การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็น 
ผู ้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว 
(Fiber Optic) ที่มีความพร้อมด้านระบบ 
และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ายต่างๆ โดยราคา
ค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการท่ีกลุ่ม 
บรษิทัจ่ายให้แก่ผูใ้ห้บริการรายอืน่ท่ีให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  

ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงิน  

(ล้านบาท)  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ต่อ)

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

1.11 ค่าเช่าพื้นท่ีวางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็น 
ผูใ้ห้บริการอนิเตอร์เนต็ครบวงจร มีระบบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการ
ให้เช่าพื้นท่ีวางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้อง
ที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคา 
ค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น  
ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าบริการ 
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา 

14.98 การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็น
รายการปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็น
เจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว 
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอ่ืน  
ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet Corporate leased 

line ให้แก่ JINET 

0.18 การให้บริการ Internet Corporate leased line  
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย Ji-NET  
เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร ท่ีมี 
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  

ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงิน  

(ล้านบาท)  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ 

รายการระหว่างกนั / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการพื้นที่อบรมและสัมมนา และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.11 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ 
และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด 
และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกับผู้ใช้บริการรายอื่น ดังนั้น 
จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตสุมผล 
และมีราคายุติธรรม

7. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือเก่า 
ในลักษณะการขายเป็นเศษกระดาษเพื่อน�าไป
ท�าลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาที่ บริษัทย่อย
จ�าหน่ายให้แก่คูค้่ารายอืน่และไม่ต�า่กว่าราคาตลาด

0.27 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและ 
มีราคาเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ารอง ส�าหรับ 
ห้องสตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ารายการต่างๆ

0.79 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ 
และมีอตัราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนัน้  
จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตสุมผล
และมีราคายุติธรรม
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท)  

ณ 31 
ธนัวาคม 

2560  
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

เช่าพื้นที ่

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้ง

ส�านักงานของกลุ่มบริษัท 

40.52 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของ 
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์  
บริการให้เช่าพืน้ที ่ อตัราค่าเช่าและค่าบริการ 
เป็นตามมาตรฐานเดียวกับผูเ้ช่ารายอืน่ ดังนัน้ 
จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล 
และมีราคายุติธรรม

2.  มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุน 
การก่อสร้างอาคารโรงเรียน เป็นสาธารณกุศล 

1.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนใน
การท�า CSR ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ 
ค่าใช้จ่ายปกติ

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท)  

ณ 31 
ธนัวาคม 

2560  
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่ากล้องให้แก่ PINVEST เพื่อใช้
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราเทียบเคียงกับอัตรา 
ค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น 

15.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และ 
มีอัตราค่าบริการเช่า ซึ่งเป็นราคาที่เป็นไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ 
มีราคายุติธรรม
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การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการระบบการควบคุมภายในท่ีดีจะช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

บรษิทัว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่ บรษิทั เอส.ซ.ี การบัญชแีละทีป่รกึษาทางธรุกิจ (1995) 
จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�าเนา
รายงานให้กับฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ�าปี 2560 
โดยการซกัถามข้อมูลจากผูต้รวจสอบภายในของบริษทั จากการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของ
บริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ จัดท�าแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และก�าหนด
อ�านาจความรับผดิชอบอย่างเหมาะสม บรษิทัมีการวางแผนและให้ความส�าคญักับบุคลากรในทกุด้าน มีการจดัท�านโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการให้ผูบ้ริหารและพนกังานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฎิบัตติาม เพือ่ให้องค์กรมีการควบคุมภายในท่ีดี 
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดยท�า
หน้าท่ี ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งอย่างรอบด้าน ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก 
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

113

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตาม
ดูแลการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงบริษทัมีแผนฉกุเฉนิส�าหรับกรณเีกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนนิงานอย่างมีนยัส�าคัญ ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการท้ัง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทัมีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องมีความถกูต้อง เหมาะสม อย่างเพยีงพอ และน�ามาใช้ได้ทันต่อเวลา  
โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา  
รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส

ส�านักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งท�าหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ อันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเหน็ว่า บรษิทัมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงทีเ่พยีงพอและเหมาะสม  
มีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเร่ืองการท�าธรุกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ



รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม  
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งให้
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ ทัง้นี ้งบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน  
เป็นผู้ท�าหน้าท่ี สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับ 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษทัมีความเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษทัมีความเพยีงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชือ่ม่ันอย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถอืได้ของงบการเงนิของบริษทั และงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(นายพิชญ์ โพธารามิก) 
      ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการและ
การเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายช่ือ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร    กรรมการตรวจสอบ 5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ 5/5

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎบัตรทีก่�าหนดขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
มีการประเมินตนเองกับการปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นประจ�าทกุปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุ จ�านวน 5 คร้ัง  
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น 

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2560 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง  
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบัญชว่ีา งบการเงนิมีความถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
นอกจากนี ้ยังพจิารณาผลการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอสิระ รับฟังค�าชีแ้จง ข้อตรวจพบ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ผูส้อบบัญชี
มีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิครบถ้วนแล้ว 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมท้ังมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3.  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเส่ียง รวมถงึการป้องกนั 
การเกดิโอกาสทจุรติคอร์รปัช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ 
ภายใน ร่วมกับผูส้อบบัญชีและหวัหน้างานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพือ่ให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ  
ตามวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน โดยค�านึงถึงการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่าและ
ประหยัด ให้มีการดูแลรักษาทรพัย์สนิท่ีเหมาะสม และให้มีแนวทางการป้องกันการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมินระบบ 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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(นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในตามแนวทางของส�านกังาน ก.ล.ต. ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

4.  สอบทานให้บรษัิทปฏบัิติตามกฎห มายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ  
ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อกำาหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญในเร่ืองการไม่ปฎิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถงึดูแลการปฏิบัตท่ีิดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้ได้ท�า 
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

6. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ให้ข้อแนะน�าและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต  
ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตร การตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ�าปีในการจ้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจำาปี 2561 เพือ่เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมัุต ิคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษัท ส�านักงาน  
อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบ 
บัญชีของบริษัท จ�านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,745,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจ การค�านึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงนิมีความถกูต้องเช่ือถอืได้ รวมทัง้ให้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิธรุกิจ 
ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายช่ือ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายปรีชา  ลีละศิธร   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560  มีมติแต่งตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก  โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปฏิบัตหิน้าทีต่ามขอบเขตหน้าที ่ความรับผดิชอบ ทีร่ะบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ ดังนี้

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. พจิารณาและเสนอความเหน็ในการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

4. พิจารณาการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสส�าหรับผู้บริหาร ส�าหรับปี 2560

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ�าทกุปี  
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท 

                                                ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน  
และผลกำรด�ำเนินงำน

งบกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี  

 รับอนุญำตเลขท่ี
บริษัทผู้สอบบัญชี

2558 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

2559 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

2560 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สำาหรับปี 2558 - 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชข้ีางต้น ซึง่เป็น 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงิน 
ปี 2558 - 2560 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

งบการเงินสำาหรับปี 2558 - 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบและ 
มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129.83 2.26 86.81 1.61 194.29 3.68

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร 0.23 0.00 0.23 0.01 0.22 0.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 492.66 8.59 465.98 8.64 457.15 8.66

สินค้าคงเหลือ 10.50 0.18 8.83 0.16 9.91 0.19

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 23.51 0.41 22.90 0.42 36.59 0.69

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 96.82 1.70 89.33 1.66 138.51 2.62

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 753.55 13.14 674.08 12.50 836.67 15.85

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน 46.06 0.80 9.13 0.17 0.45 0.01

เงินลงทุนในการร่วมค้า 46.83 0.82 51.23 0.95 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 760.55 13.26 777.36 14.42 716.69 13.59

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,258.10 39.36 1,951.97 36.20 1,723.40 32.65

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,456.79 25.39 1,585.57 29.41 1,714.35 32.48

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 258.97 4.51 210.85 3.91 210.78 3.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 155.75 2.72 131.47 2.44 75.40 1.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,983.05 86.86 4,717.58 87.50 4,441.07 84.15

รวมสินทรัพย์ 5,736.60 100.00 5,391.66 100.00 5,277.74 100.00

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 120.00 2.09 135.00 2.50 135.00 2.56

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 319.04 5.56 295.06 5.47 493.14 9.34

ส่วนของหนีส้นิระยะยาวท่ีถงึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 81.89 1.43 54.89 1.02 - -

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย 206.18 3.59      360.57   6.69  339.12 6.43

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 6.60 0.12        6.04 0.11 10.60 0.20

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.40 0.06 0.30 0.01 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 65.29 1.14 77.37 1.43 41.62 0.79

รวมหนี้สินหมุนเวียน 802.40 13.99 929.23 17.23 1,019.48 19.32

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,440.84 25.12 1,338.99   24.83   725.46 13.75

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย 695.32 12.12 708.84   13.15   1,069.41 20.26

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 6.03 0.11       3.09 0.06 8.74 0.16

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 43.79 0.76 36.21      0.67 23.11 0.44

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8.99 0.16 9.69 0.18 7.98 0.15

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,194.97 38.26    2,096.82 38.89 1,834.70 34.76

รวมหนี้สิน 2,997.37 52.25 3,026.05 56.12 2,854.18 54.08

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 519.70 498.50  492.80

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 339.07 5.91 320.09 5.95 310.09 5.88

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,440.90 59.98 2,935.69 54.45 2,749.19 52.09

กำาไรสะสม   

จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 51.97 0.91        49.85 0.92 49.28 0.93

ยังไม่ได้จัดสรร (941.58) (16.41) (795.59) (14.76) (539.64) (10.23)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (151.13) (2.63) (144.43) (2.68) (145.36) (2.75)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,739.23 47.75   2,365.61 43.88 2,423.56 45.92

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - -              -   -   - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,739.23 47.75 2,365.61 43.88 2,423.56 45.92

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,736.60 100.00 5,391.66 100.00 5,277.74 100.00
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 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560

งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

งบกำรเงนิรวม

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได้       
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 98.17   2,076.76 98.30 1,892.96 98.33
รายได้อื่น 47.04 1.83       35.94 1.70 32.18 1.67
รวมรำยได้ 2,575.71 100.00  2,112.70 100.00 1,925.14 100.00
ค่ำใช้จ่ำย   
ต้นทุนขายและให้บริการ 1,833.83 71.20 1,633.84 77.33 1,649.96 85.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 139.39 5.41 107.57 5.09 229.65 11.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 448.34 17.41     417.92 19.78 449.91 23.37
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 21.30 1.01 - -
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.94 0.19 23.78 1.13 2.73 0.14
หนี้สงสัยจะสูญ 0.50 0.02 1.37 0.07 - -
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,427.00 94.23 2,205.78 104.41 2,332.25 121.15
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน 
ในกำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้  
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

148.71 5.77 (93.08) (4.41) (407.11) (21.15)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - - (1.81) (0.09) - -
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
และรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

148.71 5.77 (94.89) (4.50) (407.11) (21.15)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (133.40) (5.18) (145.01) (6.86) (133.10) (6.91)
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 15.31 0.59  (239.90) (11.36) (540.21) (28.06)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 42.86 1.66 (9.65) (0.45) 53.64 2.79
ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี 58.17 2.26    (249.55) (11.81) (486.57) (25.27)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(6.70) 0.92 8.47  

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

- (7.15) -  

ผลกระทบภาษีเงินได้ - 1.33 -  
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (6.70) (4.90) 8.47  
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 51.47 (254.45) (478.10)  
กำรแบ่งปันก�ำไร   
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 58.17 (249.55) (486.57)  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม -  - -  
กำรแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี 58.17 (249.55) (486.57)  
ก�ำไรต่อหุ้น
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.017 (0.079) (0.158)  
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 0.015  (0.079) (0.158)  
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,351.57 3,172.66 3,085.56  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560

งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิรวม

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 1,185.86 749.61 233.24
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,473.10) (1,536.68) (1,033.02)
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 332.57 678.67 387.53
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (2.31) 0.92 8.47
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิลดลง 43.02 (107.48) (403.78)

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ
งบกำรเงนิรวม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 0.73 0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.74 0.54 0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.37 0.77 0.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.76 5.04 4.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.38 72.42 86.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 132.34 107.99 119.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2.76 3.38 3.06
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 43.61 23.22 11.71
ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.37 15.72 31.16
วงจรเงินสด  (วัน) 57.77 60.08 58.09
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 27.28 20.18 12.69
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 4.02 (6.21) (23.21)
อัตราส่วนกำาไรอื่น (%) 1.83 1.70 1.67
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 1,166.38 (580.98) (53.09)
อัตรากำาไรสุทธิ (%) 2.26 (11.81) (25.27)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.28 (10.42) (18.24)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.67 (1.78) (7.63)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 20.01 (22.74) (68.19)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.46 0.40 0.36
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.28 1.18
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 1.11 (0.65) (3.06)
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 0.70 0.48 0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) 377.20 38.66 -

หมายเหตุ : 1/คำานวณจากกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

1) กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

รำยได้

รำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 2,575.71 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจำานวน  
2,112.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รำยได้
งบกำรเงนิรวม

2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) %

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76

รายได้อื่น 47.04 35.94 11.10 30.88

รวมทั้งสิ้น 2,575.71 2,112.70 463.01 21.92

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 2,528.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 มีจำานวน 2,076.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 451.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายได้จากการขายและบริการ
แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุม่ธรุกจิ
งบกำรเงนิรวม

2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) %

ธุรกิจสื่อ 2,370.90 1,980.76 390.14 19.70

ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ 157.77 96.00 61.77 64.34

รวมทั้งสิ้น 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76

รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจส่ือ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโฆษณาและธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริษัท 
และบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 2,370.90 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจำานวน 1,980.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
390.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนื่องจาก
บริษัทย่อยได้ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ชื่อช่อง ”MONO29” และ 
คอนเซ็ปต์ “หนังดีซีรีส์ดัง” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล  
โดยเฉพาะช่วงเวลา “พรีเม่ียม บล็อกบัสเตอร์” ที่บริษัทได้คัดเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพดี ส่งผลให้ลูกค้า 
ตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันช่อง MONO29  
มีเรตติ้งเฉลี่ยเป็นลำาดับที่ 3 จากจำานวนช่องฟรีทีวีทั้งหมด

รำยได ้จำกกลุ ่มธุรกิจกำรให ้บริกำรคอนเทนต์ ซึ่ งประกอบด ้วย ธุ รกิจภาพยนตร ์  ธุ ร กิจ กีฬา  
ธุรกิจเพลงและธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 157.77 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559  
มีจำานวน 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.34 เนื่องจาก

ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้นำาคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากข้ึน โดยเฉพาะ 
การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซึ่งได้คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์
มาเป็นผู้บริหารและได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ธุรกิจกีฬา บริษัทย่อยมีทีมบาสเก็ตบอลภายใต้ชื่อ “สโมสรโมโนแวมไพร์” และ “โมโนทิวไผ่งาม” โดยบริษัทย่อย 
เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Mono29 Stadium” เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและ 
ถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ประกอบกับบริษัทย่อยได้ลิขสิทธิ์รายการบาสเก็ตบอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้
บริษัทย่อยได้สปอนเซอร์จากบริษัทที่ให้ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เร่ิมโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชื่อดัง 
ชั้นนำาที่มีแนวเพลงต่างข้ัวต่างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต ้
ชื่อว่า GSB Two-Tone Concerts

รำยได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 47.04 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจำานวน  
35.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำานวน 2,517.54  
ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำานวน 2,362.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57

รำยกำร
งบกำรเงนิรวม

ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) %

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

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - 21.30 (21.30) (100.00)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.94 23.78 (18.84) (79.23)

หนี้สงสัยจะสูญ 0.50 1.37 (0.87) (63.50)

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 2,427.00 2,205.78 221.22 10.03

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - 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

การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน เป็นผลจากการรายได้ที่เติบโตขึ้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายท่ี 
ผันแปรตามรายได้มากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจำาหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ๆ  
จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนัง 
ในมือมากกว่า 2,000 เรื่อง ซีรีส์อีกกว่า 200 เรื่อง รวม 4,000 ตอน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช ้
สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์
มากขึ้น
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ก�ำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิรวมในปี 2560 จำานวน 58.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธ ิ
จำานวน 249.55 ล้านบาท กำาไรเพิ่มข้ึน 307.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.31 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อย 
มีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น 

2) กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจำานวน 5,736.60 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 
จำานวน   344.94 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 79.47 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
265.47 ล้านบาท 

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 43.02 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 26.68 ล้านบาท 
ตามรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจำานวน 2,258.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.13 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับ 
การขยายตวัของธรุกิจทวีดิีจติอลและธรุกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซือ้ภาพยนตร์จากสตดิูโอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2560 มีจำานวน 2,997.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน  
28.68 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายชำาระต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 167.91 ล้านบาท 
ในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นจำานวน 128.85 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.98 ล้านบาท 
จากเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) เพิ่มมากข้ึนจากปีก่อน 
ตามรายได้ธุรกิจทีวีที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจำานวน 2,739.23 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จำานวน  
373.62 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกำาไรจากการดำาเนินงานสำาหรับปี 2560 จำานวน 58.17 
ล้านบาทและระหว่างปี 2560 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำาระเพิ่มข้ึน 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจำานวน 524.19 ล้านบาท  
ในขณะเดียวกันยังมีการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จำานวน 202.04 ล้านบาท  
จึงส่งผลให้กำาไรสะสมลดลง 145.99 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงินลงทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนีสิ้นรวม จำานวน 2,997.37 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.25  
ของสนิทรพัย์รวม ส่วนของผูถ้อืหุน้จำานวน 2,739.23 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.75 ของสินทรัพย์รวม อตัราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า

รายงานประจ�าปี 2560
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ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 เพิ่มข้ึนจากปี 2559  
ร้อยละ 7.10 และมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ทำาให้อัตราส่วน 
ในการทำากำาไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ  
1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น 

 สำาหรับอัตราส่วนในการทำากำาไรในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 
ร้อยละ 2.28 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.70 มีสาเหตุจากกำาไรที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์

สำาหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.45 
และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า เนื่องจากคอนเทนต์ที่บริษัท
และบริษัทย่อยซื้อได้สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
กำาไรเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นจากปีก่อน

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

 สำาหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.21 เท่า อัตราส่วน 
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก  
บริษทัและบริษทัย่อยเงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ข้ึน ประกอบกับหนีส้นิหมุนเวยีนลดลงจากค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตฯ  
ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เนื่องจาก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ประกอบการ 
ตามมาตรา 44 

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำาหรับปี 2560 อยู่ท่ี 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า เนื่องจากปี 2560  
บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำาระเพิ่มขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจำานวน 524.19 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินมีการลดลงเล็กน้อย

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน และ 
สัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลำกำรช�ำระ จ�ำนวนเงนิ

ภายใน 1 ปี 159

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 288

มากกว่า 5 ปี 312
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2560 ผลการดําเนินงานและ 
กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
เฉพาะของบริษัท โมโน  เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัทั้งในธุรกิจส่ือและให้บริการขอ้มูล ทาํให้กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และให้บริการท่ีหลากหลายและเป็นจาํนวนท่ีมีนัยสําคญั รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีผลกระทบโดยตรงต่อ 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีผูใ้ชง้บการเงินให้ความสนใจ ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้อง
กลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ
ไว ้และขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคา้และบริการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ิน 
รอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ 
รายการขายสินคา้และบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
จาํนวนรวม 3,715 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพยร์วม โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 และขอ้ 13 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพบว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและ
สมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดย
การทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนักของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสําคญัต่อ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้
สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 3,027 ลา้นบาท 
และ 709 ล้านบาท  ตามลําดับ  หรือคิดเป็นร้อยละ 66 และร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม  ตามลําดับ  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 และขอ้ 6 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯพบว่า 
มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและ 
เงินใหกู้ย้มืตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมิน
แผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดย
การทาํความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนักของบริษทัย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ 
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติท่ีสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวน 216 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพยร์วม โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีและ
รายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 และขอ้ 24 ตามลาํดบั 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรับรู้รายการไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงในการพิจารณา
ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอาศยั 
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตามแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขา้พเจา้ได้ประเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจาํเป็นและขอ้สมมติทาง 
ดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริษทั โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มูลและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโตของ
รายไดแ้ละอตัรากาํไรขั้นตน้โดยตรง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบั 
กาํไรทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว 
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้ และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสําคญัต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะ
อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี  ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ 
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือให้มี
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้ น  และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน 
การแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึง 
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี 
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ 
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน 
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้ง
ให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบ 
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดใน 
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ี 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 129,827,648     86,808,404       67,106,873       25,649,996       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�าก�นาคาร 232,693            229,563            2,979                2,939                
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7 492,662,568     465,976,391     566,421,976     476,362,478     
สินคา้คงเหลือ 8 10,496,526       8,829,228         -                        -                        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 23,507,844       22,900,801       5,766,083         5,692,246         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 96,826,099       89,336,117       8,041,936         9,430,088         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 753,553,378     674,080,504     647,339,847     517,137,747     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิน�าก�นาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 30.2 46,058,565       9,128,667         220,293            106,351            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        3,026,825,626  2,956,825,986  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 46,832,501       51,226,023       -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                        708,750,000     498,900,000     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 760,550,444     777,356,703     41,761,625       55,217,289       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,258,095,254  1,951,972,846  70,981,549       126,718,918     
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 13 1,456,793,326  1,585,572,586  -                        -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 258,965,037     210,848,028     3,119,976         2,512,441         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 155,755,084     131,474,183     55,959,378       55,304,873       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,983,050,211  4,717,579,036  3,907,618,447  3,695,585,858  
รวมสินทรัพย์ 5,736,603,589  5,391,659,540  4,554,958,294  4,212,723,605  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำรเงินรวม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 20
   ทุนจดทะเบียน
    หุน้สามญั 5,196,999,975 หุน้
      (2559: หุน้สามญั 4,984,999,975 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 519,699,998     498,499,998     519,699,998     498,499,998     
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
    หุน้สามญั 3,390,740,224 หุน้
      (2559: หุน้สามญั 3,200,935,537 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 339,074,023     320,093,554     339,074,023     320,093,554     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,440,898,002  2,935,691,191  3,440,898,002  2,935,691,191  
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามก�หมาย 22 51,970,000       49,850,000       51,970,000       49,850,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (941,578,833)    (795,591,899)    511,679,395     661,903,420     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (151,130,067)    (144,432,370)    -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,739,233,125  2,365,610,476  4,343,621,420  3,967,538,165  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,736,603,589  5,391,659,540  4,554,958,294  4,212,723,605  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ
สําหรับ�ีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,528,674,011     2,076,756,211    804,304,719      968,888,871      
เงินปันผลรับ 9 -                          -                          158,993,673      232,391,285      
รายไดอ่ื้น 47,037,539          35,947,941         85,439,475        94,574,782        
รวมรายได้ 2,575,711,550     2,112,704,152    1,048,737,867   1,295,854,938   
ค่า�ช้จ่าย
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,833,826,580     1,633,841,862    679,824,078      786,404,261      
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 139,390,512        107,572,475       33,765,157        21,355,789        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 448,340,683        417,921,961       223,626,143      200,305,077      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          43,000,000        9,887,000          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          21,300,000         -                        -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,941,744            23,777,955         -                        11,459,384        
หน้ีสงสยัจะสูญ 504,414               1,367,215           13,857,790        -                        
รวมค่า�ช้จ่าย 2,427,003,933     2,205,781,468    994,073,168      1,029,411,511   
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน�นการร่วมค้า
   ค่า�ช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่า�ช้จ่าย) �าษีเงนิได้ 148,707,617        (93,077,316)        54,664,699        266,443,427      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                          (1,810,826)          -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่า�ช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่า�ช้จ่าย)
   �าษีเงนิได้ 148,707,617        (94,888,142)        54,664,699        266,443,427      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (133,392,926)      (145,013,948)      (326,396)           (1,223,672)        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่า�ช้จ่าย) �าษีเงนิได้ 15,314,691          (239,902,090)      54,338,303        265,219,755      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 42,858,402          (9,650,668)          (402,301)           (5,735,548)        
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับ�ี 58,173,093          (249,552,758)      53,936,002        259,484,207      

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ
สําหรับ�ีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,528,674,011     2,076,756,211    804,304,719      968,888,871      
เงินปันผลรับ 9 -                          -                          158,993,673      232,391,285      
รายไดอ่ื้น 47,037,539          35,947,941         85,439,475        94,574,782        
รวมรายได้ 2,575,711,550     2,112,704,152    1,048,737,867   1,295,854,938   
ค่า�ช้จ่าย
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,833,826,580     1,633,841,862    679,824,078      786,404,261      
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 139,390,512        107,572,475       33,765,157        21,355,789        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 448,340,683        417,921,961       223,626,143      200,305,077      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          43,000,000        9,887,000          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          21,300,000         -                        -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,941,744            23,777,955         -                        11,459,384        
หน้ีสงสยัจะสูญ 504,414               1,367,215           13,857,790        -                        
รวมค่า�ช้จ่าย 2,427,003,933     2,205,781,468    994,073,168      1,029,411,511   
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน�นการร่วมค้า
   ค่า�ช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่า�ช้จ่าย) �าษีเงนิได้ 148,707,617        (93,077,316)        54,664,699        266,443,427      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 -                          (1,810,826)          -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่า�ช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่า�ช้จ่าย)
   �าษีเงนิได้ 148,707,617        (94,888,142)        54,664,699        266,443,427      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (133,392,926)      (145,013,948)      (326,396)           (1,223,672)        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่า�ช้จ่าย) �าษีเงนิได้ 15,314,691          (239,902,090)      54,338,303        265,219,755      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 42,858,402          (9,650,668)          (402,301)           (5,735,548)        
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับ�ี 58,173,093          (249,552,758)      53,936,002        259,484,207      

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (6,697,697)          924,761              -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 -                          (7,158,687)          -                        (3,059,458)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                          1,334,842           -                        611,892             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (5,823,845)          -                        (2,447,566)        
กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอืน่สําหรับ�ี (6,697,697)          (4,899,084)          -                        (2,447,566)        

กาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จรวมสําหรับ�ี 51,475,396          (254,451,842)      53,936,002        257,036,641      

กาํไรต่อหุ้น 26
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.017                   (0.079)                 0.016                 0.082                 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.015                   (0.079)                 0.014                 0.078                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 15,314,691         (239,902,090)     54,338,303        265,219,755        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 95,711,367         79,659,602         17,129,471        20,558,524          
   ค่าตดัจาํหน่าย 834,003,376       676,462,420       5,977,574          2,959,271            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 128,779,260       128,779,260       -                         -                           
   หน้ีสงสัยจะสูญ 504,414              1,367,215           -                         1,912,261            
   หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (�อนกลบั) -                          -                          13,857,790        (14,394,960)        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (�อนกลบั) (2,437,866)          (818,789)             -                         -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          43,000,000        9,887,000            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          21,300,000         -                         -                           
   เงินปันผลรับ -                          -                          (158,993,673)    (232,391,285)      
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          1,810,826           -                         -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29,076                1,344,376           (45,185)              (9,315)                 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,941,744           23,777,955         -                         11,459,384          
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          3,561,308           -                         294,808               
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19,009)               79,919                -                         (322,066)             
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจาํหน่าย 2,048,099           636,584              20,429               123,960               
   สาํรองผลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,148,576           5,606,406           2,643,150          1,634,148            
   ดอกเบ้ียรับ (1,732,630)          (644,929)             (21,542,408)      (31,230,633)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 133,392,926       145,013,948       326,396             1,223,672            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,218,684,024    848,034,011       (43,288,153)      36,924,524          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (23,801,091)        (18,153,351)       (22,253,888)      194,448,037        
   สินคา้คงเหลือ 770,567              1,900,803           -                         -                           
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (784,371)             13,585,214         (222,810)           12,156,897          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,651,513           33,562,175         (865,608)           (166,304)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 214,431              3,007,408           (150,927)           517,167               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,991,664         (109,939,950)     (21,027,258)      (88,409,089)        
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,475,038)        43,703,035         (734,994)           864,349               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,215,251,699    815,699,345       (88,543,638)      156,335,581        
   จ่ายภาษีเงินได้ (72,863,550)        (67,398,330)       (22,646,510)      (30,545,809)        
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 43,470,346         1,307,083           21,112,664        -                           
เงินสดสุทธิจาก (�ช้���น) กจิกรรมดําเนินงาน 1,185,858,495    749,608,098       (90,077,484)      125,789,772        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 14 120,000,000     135,000,000     -                        15,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 319,038,196     295,054,561     179,570,197     197,722,055     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 81,892,729       54,893,750       -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 206,176,617     360,566,258     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,599,924         6,043,515         1,405,954         3,244,571         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,406,726         296,513            -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 65,286,025       77,371,407       11,116,796       11,196,920       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 802,400,217     929,226,004     192,092,947     227,163,546     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 1,440,837,930  1,338,985,017  -                        -                        
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 17 695,321,168     708,841,790     -                        -                        
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 6,028,606         3,094,482         -                        1,405,955         
สาํรอง�ลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,792,432       36,210,278       19,243,927       16,615,939       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,990,111         9,691,493         -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,194,970,247  2,096,823,060  19,243,927       18,021,894       
รวมหนีสิ้น 2,997,370,464  3,026,049,064  211,336,874     245,185,440     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 15,314,691         (239,902,090)     54,338,303        265,219,755        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 95,711,367         79,659,602         17,129,471        20,558,524          
   ค่าตดัจาํหน่าย 834,003,376       676,462,420       5,977,574          2,959,271            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 128,779,260       128,779,260       -                         -                           
   หน้ีสงสัยจะสูญ 504,414              1,367,215           -                         1,912,261            
   หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (�อนกลบั) -                          -                          13,857,790        (14,394,960)        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (�อนกลบั) (2,437,866)          (818,789)             -                         -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          43,000,000        9,887,000            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          21,300,000         -                         -                           
   เงินปันผลรับ -                          -                          (158,993,673)    (232,391,285)      
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          1,810,826           -                         -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29,076                1,344,376           (45,185)              (9,315)                 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,941,744           23,777,955         -                         11,459,384          
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          3,561,308           -                         294,808               
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19,009)               79,919                -                         (322,066)             
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจาํหน่าย 2,048,099           636,584              20,429               123,960               
   สาํรองผลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,148,576           5,606,406           2,643,150          1,634,148            
   ดอกเบ้ียรับ (1,732,630)          (644,929)             (21,542,408)      (31,230,633)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 133,392,926       145,013,948       326,396             1,223,672            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,218,684,024    848,034,011       (43,288,153)      36,924,524          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (23,801,091)        (18,153,351)       (22,253,888)      194,448,037        
   สินคา้คงเหลือ 770,567              1,900,803           -                         -                           
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (784,371)             13,585,214         (222,810)           12,156,897          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,651,513           33,562,175         (865,608)           (166,304)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 214,431              3,007,408           (150,927)           517,167               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,991,664         (109,939,950)     (21,027,258)      (88,409,089)        
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,475,038)        43,703,035         (734,994)           864,349               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,215,251,699    815,699,345       (88,543,638)      156,335,581        
   จ่ายภาษีเงินได้ (72,863,550)        (67,398,330)       (22,646,510)      (30,545,809)        
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 43,470,346         1,307,083           21,112,664        -                           
เงินสดสุทธิจาก (�ช้���น) กจิกรรมดําเนินงาน 1,185,858,495    749,608,098       (90,077,484)      125,789,772        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 15,314,691         (239,902,090)     54,338,303        265,219,755        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 95,711,367         79,659,602         17,129,471        20,558,524          
   ค่าตดัจาํหน่าย 834,003,376       676,462,420       5,977,574          2,959,271            
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตดัจาํหน่าย 128,779,260       128,779,260       -                         -                           
   หน้ีสงสัยจะสูญ 504,414              1,367,215           -                         1,912,261            
   หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (�อนกลบั) -                          -                          13,857,790        (14,394,960)        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (�อนกลบั) (2,437,866)          (818,789)             -                         -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          43,000,000        9,887,000            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          21,300,000         -                         -                           
   เงินปันผลรับ -                          -                          (158,993,673)    (232,391,285)      
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          1,810,826           -                         -                           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29,076                1,344,376           (45,185)              (9,315)                 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,941,744           23,777,955         -                         11,459,384          
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          3,561,308           -                         294,808               
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (19,009)               79,919                -                         (322,066)             
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจาํหน่าย 2,048,099           636,584              20,429               123,960               
   สาํรองผลประ�ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,148,576           5,606,406           2,643,150          1,634,148            
   ดอกเบ้ียรับ (1,732,630)          (644,929)             (21,542,408)      (31,230,633)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 133,392,926       145,013,948       326,396             1,223,672            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,218,684,024    848,034,011       (43,288,153)      36,924,524          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (23,801,091)        (18,153,351)       (22,253,888)      194,448,037        
   สินคา้คงเหลือ 770,567              1,900,803           -                         -                           
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (784,371)             13,585,214         (222,810)           12,156,897          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,651,513           33,562,175         (865,608)           (166,304)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 214,431              3,007,408           (150,927)           517,167               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,991,664         (109,939,950)     (21,027,258)      (88,409,089)        
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,475,038)        43,703,035         (734,994)           864,349               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,215,251,699    815,699,345       (88,543,638)      156,335,581        
   จ่ายภาษีเงินได้ (72,863,550)        (67,398,330)       (22,646,510)      (30,545,809)        
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 43,470,346         1,307,083           21,112,664        -                           
เงินสดสุทธิจาก (�ช้���น) กจิกรรมดําเนินงาน 1,185,858,495    749,608,098       (90,077,484)      125,789,772        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ�ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,732,630           644,929              27,471,166        22,765,450          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงิน�ากธนาคาร เพิ่มข้ึน (3,130)                 (6,163)                 (40)                     (2,939)                 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          (224,350,000)    1,880,139,023    
เงิน�ากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,929,898)        (8,678,108)          (113,941)           2,996                   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (112,999,640)    (2,399,999,925)   
เงินสดจ่ายเพื่อ�้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                          (74,336,849)       -                         -                           
เงินปันผลรับ -                          -                          187,892,695      289,189,155        
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,348,656)        (193,701,851)     (3,544,820)        (6,205,312)          
�้ือและจ่ายชาํระเจา้หน้ีค่า�้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,157,268,684)   (848,648,509)     (47,218,725)      (3,513,131)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 715,911              41,560                558,409             194,468               
เงินสดจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี (206,000,000)      (412,000,000)     -                         -                           
เงินสดสุทธิ�ช้���นกจิกรรมลงทุน (1,473,101,827)   (1,536,684,991)  (172,304,896)    (217,430,215)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (95,125,860)        (74,539,996)       (177,424)           (1,264,608)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารลดลง (15,000,000)        -                          (15,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 128,851,891       668,418,767       -                         -                           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,420,532)          (10,202,043)       (3,244,571)        (2,888,592)          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 524,187,280       95,000,000         524,187,280      95,000,000          
จ่ายเงินปันผล (201,926,028)      (4,014)                 (201,926,028)    (3,834)                 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 332,566,751       678,672,714       303,839,257      90,842,966          
ผลต่างจากการแ�ลงค่างบการเงินเพิม่ข�น้ (ลดลง) (2,304,175)          924,761              -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข�น้ (ลดลง) สุทธิ 43,019,244         (107,479,418)     41,456,877        (797,477)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 86,808,404         194,287,822       25,649,996        26,447,473          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ลาย�ี 129,827,648       86,808,404         67,106,873        25,649,996          

ข้อมูลกระแสเงินสดเ�ิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   �้ืออุปกรณ์�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 9,378,111           16,987,735         -                         -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 83,114,733         95,315,889         5,000,000          -                           
   �้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน�ดยจ่ายชาํระเป็นหุน้สามญั -                          101,500,000       -                         101,500,000        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11,911,065         -                          -                         -                           
   รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพย์ -                          -                          642,210             22,673,360          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี  
200 อาคารจัสมิน  อิน เตอร์เนชั่นแนล  ทาวเวอร์  ชั้ น  16 หมู่ท่ี  4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ข) ธุรกิจให้บริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว 
และ พยากรณ์ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี  
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน 
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

นิตยสารบนัเทิงและหนงัสือทัว่ไป รวมถึง
ภาพยนตร์ เพลง ส่ือบนัเทิงอ่ืน ๆ 

 
 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

1 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี  
200 อาคารจัสมิน  อิน เตอร์เนชั่นแนล  ทาวเวอร์  ชั้ น  16 หมู่ท่ี  4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ข) ธุรกิจให้บริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว 
และ พยากรณ์ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี  
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน 
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

นิตยสารบนัเทิงและหนงัสือทัว่ไป รวมถึง
ภาพยนตร์ เพลง ส่ือบนัเทิงอ่ืน ๆ 

 
 

ไทย 100 100 
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั ใหบ้ริการจดัหาหอ้งพกัโรงแรม ทวัร์ และเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋โดยสาร รวมถึงผลิตและ
ใหบ้ริการขอ้มูล 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการพ้ืนท่ี ผลิต รับจา้งผลิตรายการ 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งใหบ้ริการ
ขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และใหบ้ริการซอฟตแ์วร์
ประเภท Enterprise Software และ  
Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั ผลิต จาํหน่ายและบริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 
รวมถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
ความบนัเทิงผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและ
กิจการสถานีวทิยกุระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและ
กิจการสถานีวทิยกุระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั ใหบ้ริการนกัแสดง ศิลปิน และขอ้มูล
สาระบนัเทิงผา่นส่ือทุกประเภท 

ไทย 100 100 

บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 
รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูลสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์เกมประเภทต่าง ๆ เพ่ือ
ความบนัเทิงผา่นช่องทางบนโทรศพัทมื์อถือ
และเวบ็ไซต ์

ไทย 100 - 

บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั ใหบ้ริการพยากรณ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ จาก 
นกัพยากรณ์และนกัโหราศาสตร์ 

ไทย 100 - 

PT Mono Technology Indonesia  
(ถือหุน้โดยบริษทั โมโน  
เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 1) 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี) 

อินโดนีเซีย 99 99 

Mono Technology Vietnam  
Company Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี) 

เวยีดนาม 100 100 

Mono Technology Hong Kong Limited ใหบ้ริการขอ้มูลและสาระบนัเทิงผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

     

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั โมโน ฟิลม์ จาํกดั ผลิต รับจา้งผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 

รายการโทรทศัน์ รวมถึงใหบ้ริการขอ้มูล
สาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 
บริษทั โมโน สปอร์ต 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

จดัการแข่งขนักีฬา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การแข่งขนักีฬาทุกประเภท รวมถึงจดัการ 
ทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา 

ไทย 100 100 

บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น 
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ 
จัดให้มี ข้ึนเพื่อให้ มี เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินคา้ 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รายไดค่้าโฆษณาและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยรัุบรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิในภาพยนตร์ท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้
และผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้ผกูพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิถือเป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิได้
ตามสญัญา 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี 

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลอื 
 แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และแผ่นดีวีดี แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 นิตยสารและหนงัสือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่ 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม 
วิธีราคาทุน หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 อาคาร 40 ปี 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเ์ช่า 5, 10 ปี 
 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 4, 5 ปี 
 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 
 ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้ น 
จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี 
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

อำยุกำรให้ประโยชน์

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ และค่าตัดจําหน่าย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถ่ีตามราคาทุน โดยตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีวดัมูลค่าเทียบเท่าเงินสดดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระกบัมูลค่าเทียบเท่า 
เงินสดบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินตามระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน
ความถ่ี ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีนั้นเร่ิมตดัจาํหน่ายเป็นค่าตดัจาํหน่ายในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในเชิงพาณิชย ์

 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีซ่ึง
มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะ
ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว 
ทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ตามอายสุญัญา 
 ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 10 ปี 
 ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 3, 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10, 20 ปี หรือตามอายสุญัญา 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

อำยุกำรให้ประโยชน์
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า 

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนั
ตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน 
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 

การดาํเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วย 
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษัทย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ 
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึง 
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงิน
ท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
รายงานประจ�าปี 2560

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงาน 
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน 
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช ้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ทํา 
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร 
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้ น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า 
ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบ ริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชีของสินท รัพย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได ้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ 
การตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ 

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี 
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร 

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 

ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่า 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ  วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า 

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษี ท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมี 
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ี 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ 
การตัดบัญชี เป็นจํานวนเท่าใด  โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี ท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต 
ในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ได้บันทึก 
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - - 6 7 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 159 232 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 20 31 อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 52 52 ราคาตามสญัญา 
ส่วนแบ่งรายไดค่้าบริการจ่าย - - 422 464 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าส่งเสริมการขาย - - 10 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 102 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 22 29 7 14 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 14 14 6 10 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 58 61 38 40 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 14 15 13 14 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 10 6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 2 4 1 2 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4 11 8 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 351 194 
เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 26 55 
เงนิมดัจําและเงินประกนั - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 74 117 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 11 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 - 74 117 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 18 5 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 19 23 14 18 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 23 32 23 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
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 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 10 - (10) - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 9 - (3) 6 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 105 17 - 122 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั 62 - (62) - 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 81 22 - 103 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 9 10 - 19 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 190 190 - 380 
บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 28 61 - 89 
รวม 522 300 (75) 747 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23) (15) - (38) 
รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 499 285 (75) 709 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะไม่เรียกให้บริษทัยอ่ย
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี  ดังนั้ นบริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ยอดคงเหลอื
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2559

เพิม่ขึน้
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลอื
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2560
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 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 10 - (10) - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 9 - (3) 6 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 105 17 - 122 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั 62 - (62) - 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company Limited 11 - - 11 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 81 22 - 103 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั 5 - - 5 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 9 10 - 19 
บริษทั โมโน บรอดคาซท ์จาํกดั 190 190 - 380 
บริษทั โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 28 61 - 89 
รวม 522 300 (75) 747 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23) (15) - (38) 
รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 499 285 (75) 709 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะไม่เรียกให้บริษทัยอ่ย
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหน่ึงปี  ดังนั้ นบริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48 45 29 28 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 49 46 30 29 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่ กิจการท่ี เก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 30.2 ก) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 2 4 11 8 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 161 164 55 87 
รายไดค้า้งรับ 305 251 123 131 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 26 55 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 351 194 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31 49 - 1 
รวม 499 468 566 476 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6) (2) - - 
รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 493 466 566 476 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2 4 2 3 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 1 1 
3 - 6 เดือน - - 2 1 
6 - 12 เดือน - - 2 1 
มากกวา่ 12 เดือน - - 4 2 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 4 11 8 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 121 81 53 44 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 35 87 2 43 
3 - 6 เดือน 2 7 - - 
6 - 12 เดือน - 6 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 26 10 - - 

รวม 184 191 55 87 
หกั: ประมาณการรับคืน (23) (27) - - 
 161 164 55 87 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6) (2) - - 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 155 162 55 87 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 157 166 66 95 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

อำยุหน้ีค้ำงช�ำระ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 13 14 (4) (6) 9 8 
งานระหวา่งทาํ 1 1 - - 1 1 
รวม 14 15 (4) (6) 10 9 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 2 ลา้นบาท (2559:  
1 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 982 982 902 902 - - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 20 20 9 9 - - 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 8 8 8 8 143 232 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 1,820 1,820 1,820 1,820 - - 
บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั 106 38 123 55 - - 
บริษทั โมโน เรดิโอ จาํกดั 1 1 1 1 - - 
บริษทั โมโน เรดิโอ บรอดคาซท ์จาํกดั - - - - - - 
บริษทั โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จาํกดั 5 5 5 5 - - 
บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั 90 50 90 50 - - 
บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั 2 - 2 - 9 - 
บริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั 2 - 2 - 7 - 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 - - 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 - - 
Mono Technology Vietnam Company Limited 10 10 10 10 - - 
รวม   3,083 2,971 159 232 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (56) (14)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   3,027 2,957   

งบกำรเงนิรวม

รำคำทนุ รำยกำรปรบัลดรำคำทนุ
ให้เป็นมูลค่ำสุทธทิีจ่ะได้รบั สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

17 

8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 13 14 (4) (6) 9 8 
งานระหวา่งทาํ 1 1 - - 1 1 
รวม 14 15 (4) (6) 10 9 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 2 ลา้นบาท (2559:  
1 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 982 982 902 902 - - 
บริษทั โมโน ทราเวล จาํกดั 20 20 9 9 - - 
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 8 8 8 8 143 232 
บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จาํกดั 1,820 1,820 1,820 1,820 - - 
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รวม   3,083 2,971 159 232 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (56) (14)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   3,027 2,957   

ช่ือบรษัิท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทนุเรยีกช�ำระแล้ว รำคำทนุ เงนิปันผล
ทีบ่รษัิทรบัระหว่ำงปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559
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 บริษทั ที โมเมนต ์จาํกดั (“ที โมเมนต”์) 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 และวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้ชาํระ 
ทุนจดทะเบียนเพิ่มในที โมเมนต์ อีกร้อยละ 7.5 และร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดับ (รวม 
เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นเงิน 15 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุ้นในที โมเมนต ์ทั้งน้ี บริษทัฯจ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวน
ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 และวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 ตามลาํดบั 

 บริษทั โมโน เพลย ์จาํกดั (“โมโน เพลย”์) และบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั (“โมโน แอสโทร”) 

 เม่ือวัน ท่ี  21 กุมภาพัน ธ์  2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จัดตั้ งโมโน  เพลย์ และ 
โมโน แอสโทร ซ่ึงทั้งสองบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ  5 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  50,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  100 บาท )  
บริษัทฯลงทุนในหุ้นสามัญของโมโน เพลย์ จาํนวน 49,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงิน  
5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) และโมโน แอสโทร จาํนวน 49,997 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงิน 5 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) โดยไดจ่้ายชาํระ 
ค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้บริษทัละ 2.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ทาํให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในโมโน เพลย ์และโมโน แอสโทร ร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของทั้งสองบริษทั 

 Mono Technology Vietnam Company Limited 

 เม่ื อวัน ท่ี  8 พฤษภาคม  2560 ท่ี ประชุมคณะกรรมการบ ริษัทฯ มีม ติให้ จดทะเบี ยน เลิก กิจการ  
Mono Technology Vietnam Company Limited ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 

 บริษทั โมโน มิวสิค จาํกดั (“โมโน มิวสิค”) 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ
โมโน มิวสิค จาํนวน 68 ลา้นบาท จากเดิม 38 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 380,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท ) เป็น  106 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  1,060,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  100 บาท ) โดยการออก 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 680,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่บริษทัฯ ซ่ึงการเพิ่มทุนดงักล่าว
ไม่ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นจาํนวน  
68 ล้านบาท  ในวัน ท่ี  24 พฤศจิกายน  2560 และโมโน  มิวสิค  ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

งบกำรเงนิรวม

รำคำทนุ รำยกำรปรบัลดรำคำทนุ
ให้เป็นมูลค่ำสุทธทิีจ่ะได้รบั สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ช่ือบรษัิท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทนุเรยีกช�ำระแล้ว รำคำทนุ เงนิปันผล
ทีบ่รษัิทรบัระหว่ำงปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็น
จํานวน  387 ล้านบาท  (2559: 382 ล้านบาท) บริษัทฯประเมินมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน 
บริษทัย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยด์้วยวิธีประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงผลการประเมินพบว่า 
เงินลงทุนในโมโน มิวสิค และ Mono Technology Hong Kong Limited มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 26 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัฯจึงบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวนรวม 43 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ค่าเผือ่การดอ้ยค่าดงักล่าวเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัอ่ืน

แห่งหน่ึงจดัตั้ง Yunnan Mono Digital Technology Company Limited ในประเทศจีน ดว้ยทุนจดทะเบียน  
8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Yunnan Mono Digital 
Technology Company Limited 

ใหบ้ริการขอ้มูลและ
สาระบนัเทิง 42 42 74 74 72 72 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (21) (21) (21) (21) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    (4) - (4) - 

รวม    49 53 47 51 

 เม่ือวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited ไดมี้มติให้เลิกกิจการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างชาํระบญัชี ดงันั้น ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยจึงไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจากการลงทุนใน  Yunnan Mono Digital Technology Company Limited (2559: รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจาํนวน 2 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนใน 
การร่วมคา้น้ีคาํนวณจากงบการเงินซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้มีจาํนวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท เงินคงเหลือดงักล่าวอยูร่ะหว่างคืนทุนใหแ้ก่
บริษทัยอ่ย 19 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนเป็น
จํานวน  387 ล้านบาท  (2559: 382 ล้านบาท) บริษัทฯประเมินมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน 
บริษทัย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยด์้วยวิธีประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงผลการประเมินพบว่า 
เงินลงทุนในโมโน มิวสิค และ Mono Technology Hong Kong Limited มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
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 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัอ่ืน
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8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบียน) เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวมี
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การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย 
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หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (21) (21) (21) (21) 
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 เม่ือวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited ไดมี้มติให้เลิกกิจการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560 
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การร่วมคา้น้ีคาํนวณจากงบการเงินซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้มีจาํนวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท ซ่ึง
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บริษทัยอ่ย 
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กำรร่วมค้ำ ลกัษณะธรุกจิ

งบกำรเงนิรวม

สัดส่วนเงนิลงทนุ รำคำทนุ
มูลค่ำตำมบัญชี

ตำมวิธส่ีวนได้เสีย

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ) 2560 2559 2560 2559
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของ Yunnan Mono Digital Technology Company Limited มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ขาดทุน - 5 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 244 73 159 253 25 227 981 
ซ้ือเพิ่ม - 6 43 14 - 78 141 
จาํหน่าย - (1) (1) (2) - - (4) 
โอนเขา้ (ออก) 12 288 - - - (300) - 
31 ธนัวาคม 2559 256 366 201 265 25 5 1,118 
ซ้ือเพิ่ม - 3 34 26 1 16 80 
จาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 
โอนเขา้ (ออก) 2 13 5 - - (20) - 
31 ธนัวาคม 2560 258 382 239 283 25 1 1,188 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 24 75 152 13 - 264 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 12 31 34 2 - 80 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (1) (1) (1) - - (3) 

31 ธนัวาคม 2559 1 35 105 185 15 - 341 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2 24 35 34 1 - 96 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 

31 ธนัวาคม 2560 3 59 139 211 15 - 427 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2559 255 331 96 80 10 5 777 

31 ธนัวาคม 2560 255 323 100 72 10 1 761 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2559 (จาํนวน 62 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 80 

2560 (จาํนวน 78 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 96 
 

2560 2559
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 2560 2559 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ขาดทุน - 5 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 244 73 159 253 25 227 981 
ซ้ือเพิ่ม - 6 43 14 - 78 141 
จาํหน่าย - (1) (1) (2) - - (4) 
โอนเขา้ (ออก) 12 288 - - - (300) - 
31 ธนัวาคม 2559 256 366 201 265 25 5 1,118 
ซ้ือเพิ่ม - 3 34 26 1 16 80 
จาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 
โอนเขา้ (ออก) 2 13 5 - - (20) - 
31 ธนัวาคม 2560 258 382 239 283 25 1 1,188 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 24 75 152 13 - 264 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1 12 31 34 2 - 80 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (1) (1) (1) - - (3) 

31 ธนัวาคม 2559 1 35 105 185 15 - 341 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2 24 35 34 1 - 96 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1) (8) (1) - (10) 

31 ธนัวาคม 2560 3 59 139 211 15 - 427 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2559 255 331 96 80 10 5 777 

31 ธนัวาคม 2560 255 323 100 72 10 1 761 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2559 (จาํนวน 62 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 80 

2560 (จาํนวน 78 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 96 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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งบกำรเงนิรวม

ทีดิ่นและ
ส่วนปรบัปรงุ

ทีด่นิ

อำคำร
ส่วนปรบัปรงุ
อำคำรและ

สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ

สินทรพัย์
ระหว่ำง
ติดตัง้

รวม



21 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 36 28 122 7 193 
ซ้ือเพิ่ม - 1 5 - 6 
31 ธนัวาคม 2559 36 29 127 7 199 
ซ้ือเพิ่ม - 1 3 - 4 
จาํหน่าย - - (7) - (7) 
31 ธนัวาคม 2560 36 30 123 7 196 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2559 14 20 86 4 124 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3 4 12 1 20 
31 ธนัวาคม 2559 17 24 98 5 144 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3 3 11 - 17 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ 
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (7) - (7) 

31 ธนัวาคม 2560 20 27 102 5 154 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2559 19 5 29 2 55 
31 ธนัวาคม 2560 16 3 21 2 42 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2559 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 20 
2560 (จาํนวน 7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 17 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส่วนปรบัปรงุ
สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ รวม
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 36 28 122 7 193 
ซ้ือเพิ่ม - 1 5 - 6 
31 ธนัวาคม 2559 36 29 127 7 199 
ซ้ือเพิ่ม - 1 3 - 4 
จาํหน่าย - - (7) - (7) 
31 ธนัวาคม 2560 36 30 123 7 196 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2559 14 20 86 4 124 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3 4 12 1 20 
31 ธนัวาคม 2559 17 24 98 5 144 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3 3 11 - 17 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ 
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (7) - (7) 

31 ธนัวาคม 2560 20 27 102 5 154 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2559 19 5 29 2 55 
31 ธนัวาคม 2560 16 3 21 2 42 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2559 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 20 
2560 (จาํนวน 7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 17 
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 ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์าํนวน 3 ลา้นบาท โดย
คาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (2559: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 4 ลา้นบาท (2559: 6 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว 
แต่ย ังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน  
182 ลา้นบาท (2559: 142 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 104 ลา้นบาท (2559: 89 ลา้นบาท)) 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 547 ลา้นบาท (2559: 550 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 250 ลา้นบาท 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 84 1,630 123 50 483 2,370 
ซ้ือเพิ่ม - 2 6 2 922 932 
จาํหน่าย (1) (485) (4) - - (490) 
โอนเขา้ (ออก) - 772 140 14 (926) - 
31 ธนัวาคม 2559 83 1,919 265 66 479 2,812 
ซ้ือเพิ่ม - 1 1 6 1,137 1,145 
จาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 
โอนเขา้ (ออก) - 835 46 - (881) - 
31 ธนัวาคม 2560 83 2,259 303 72 735 3,452 
       
       
       
       
       
       

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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 ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์าํนวน 3 ลา้นบาท โดย
คาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (2559: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 4 ลา้นบาท (2559: 6 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว 
แต่ย ังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน  
182 ลา้นบาท (2559: 142 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 104 ลา้นบาท (2559: 89 ลา้นบาท)) 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 547 ลา้นบาท (2559: 550 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ้าประกนัจาํนวน 250 ลา้นบาท 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 84 1,630 123 50 483 2,370 
ซ้ือเพิ่ม - 2 6 2 922 932 
จาํหน่าย (1) (485) (4) - - (490) 
โอนเขา้ (ออก) - 772 140 14 (926) - 
31 ธนัวาคม 2559 83 1,919 265 66 479 2,812 
ซ้ือเพิ่ม - 1 1 6 1,137 1,145 
จาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 
โอนเขา้ (ออก) - 835 46 - (881) - 
31 ธนัวาคม 2560 83 2,259 303 72 735 3,452 
       
       
       
       
       
       

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
       
ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2559 29 571 26 17 - 643 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5 621 41 9 - 676 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย (1) (484) (1) - - (486) 

31 ธนัวาคม 2559 33 708 66 26 - 833 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5 773 44 12 - 834 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 

31 ธนัวาคม 2560 38 985 101 38 - 1,162 
ค่าเผือ่การด้อยค่า       
1 มกราคม 2559 1 - - - 3 4 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 16 11 3 - - 30 
ลดลงระหวา่งปี (4) - (3) - - (7) 
31 ธนัวาคม 2559 13 11 - - 3 27 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 1 4 - - 5 
31 ธนัวาคม 2560 13 12 4 - 3 32 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2559 37 1,200 199 40 476 1,952 

31 ธนัวาคม 2560 32 1,262 198 34 732 2,258 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี       
2559 (จาํนวน 673 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 676 

2560 (จาํนวน 829 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 834 
 

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วดีีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ล่วงหนา้ 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
       
ค่าตดัจําหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2559 29 571 26 17 - 643 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5 621 41 9 - 676 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย (1) (484) (1) - - (486) 

31 ธนัวาคม 2559 33 708 66 26 - 833 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5 773 44 12 - 834 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย - (496) (9) - - (505) 

31 ธนัวาคม 2560 38 985 101 38 - 1,162 
ค่าเผือ่การด้อยค่า       
1 มกราคม 2559 1 - - - 3 4 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 16 11 3 - - 30 
ลดลงระหวา่งปี (4) - (3) - - (7) 
31 ธนัวาคม 2559 13 11 - - 3 27 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 1 4 - - 5 
31 ธนัวาคม 2560 13 12 4 - 3 32 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2559 37 1,200 199 40 476 1,952 

31 ธนัวาคม 2560 32 1,262 198 34 732 2,258 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี       
2559 (จาํนวน 673 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 676 

2560 (จาํนวน 829 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 834 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 11 9 4 14 38 
ซ้ือเพิ่ม - 12 1 104 117 
โอนเขา้ (ออก) - - 14 (14) - 
31 ธนัวาคม 2559 11 21 19 104 155 
ซ้ือเพิ่ม - - 4 48 52 
จาํหน่าย - - - (102) (102) 
31 ธนัวาคม 2560 11 21 23 50 105 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2559 4 7 2 - 13 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 2 - 3 
31 ธนัวาคม 2559 4 8 4 - 16 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 5 - 6 
31 ธนัวาคม 2560 4 9 9 - 22 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
1 มกราคม 2559 1 - - - 1 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 11 - - 11 
31 ธนัวาคม 2559 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2560 1 11 - - 12 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2559 6 2 15 104 127 
31 ธนัวาคม 2560 6 1 14 50 71 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี      
2559 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 3 
2560 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 6 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเวบ็ไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายล่วงหนา้
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 11 9 4 14 38 
ซ้ือเพิ่ม - 12 1 104 117 
โอนเขา้ (ออก) - - 14 (14) - 
31 ธนัวาคม 2559 11 21 19 104 155 
ซ้ือเพิ่ม - - 4 48 52 
จาํหน่าย - - - (102) (102) 
31 ธนัวาคม 2560 11 21 23 50 105 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2559 4 7 2 - 13 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 2 - 3 
31 ธนัวาคม 2559 4 8 4 - 16 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 1 5 - 6 
31 ธนัวาคม 2560 4 9 9 - 22 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
1 มกราคม 2559 1 - - - 1 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 11 - - 11 
31 ธนัวาคม 2559 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2560 1 11 - - 12 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2559 6 2 15 104 127 
31 ธนัวาคม 2560 6 1 14 50 71 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี      
2559 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 3 
2560 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 6 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ 
 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จาํกัด (“บรอดคาซท์”) เป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดปกติ  (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุญาต (วนัท่ี 
25 เมษายน  2557) บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ค ล่ืนความถ่ีจํานวน  
2,250 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชาํระดงัน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 380 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ตามเง่ือนไข
ท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,870 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 ต่อมา เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  2559 ได้มีราชกิจจานุเบกษาให้ผู ้รับใบอนุญาตท่ีมีความประสงค์จะ 
ขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือแจง้หนงัสือไปยงั กสทช. ซ่ึงบรอดคาซท์
ไดด้าํเนินการแลว้ตามจดหมายลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บรอดคาซท์
ไดรั้บหนังสือจาก กสทช. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือ
พร้อมทั้ งดอกเบ้ียตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดย กสทช. ดังนั้ น บรอดคาซท์จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือ (ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายตามมูลค่า
ราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วนัดังกล่าว) จาํนวน 1,160 ลา้นบาท หลงัการขยายระยะเวลา 
การชาํระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าท่ีเหลือจาํนวน 38 ล้านบาท แบ่งชําระ 2 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,122 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กาํหนด ภายใน 8 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บรอดคาซท์ได้ชาํระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีเป็นจาํนวนเงิน 206 ลา้นบาท (2559:                     
412 ลา้นบาท) พร้อมวางหนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ํ้าประกนัการชาํระเงินในส่วนท่ีเหลือให้แก่ 
กสทช. 

 นอกจากน้ี บรอดคาซท์ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอ่ืน และนําส่งเงินรายปีเข้า 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามประกาศ กสทช. 
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 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 บรอดคาซท์ได้เข้าทํา 
สัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกบัสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. 
ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2571 โดยบรอดคาซทต์อ้งจ่ายค่าใชบ้ริการโครงข่าย
เป็นรายเดือนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 2559 

ราคาทุน 1,932 1,932 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (475) (346) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,457 1,586 

 ในระหว่างปี บอร์ดคาซท์ได้ตัดจาํหน่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเป็นจํานวน  
129 ลา้นบาท (2559: 129 ลา้นบาท) 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 
 เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า

และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 11 - 74 117 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41 33 21 6 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 19 23 32 23 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66 51 19 13 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 90 76 29 39 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 92 112 5 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 319 295 180 198 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม

2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 2560 2559 

 (ร้อยละ)    
1 MLR ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดในสัญญา ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจาํนวน  

24 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
30 กนัยายน 2560 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2566 

1,325 1,166 

2 MLR ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน  
84 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2566 

198 228 

รวม   1,523 1,394 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (82) (55) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,441 1,339 

 เงินกู้ยืมของบริษัทบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการ
พื้นท่ีทั้งหมด และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี สญัญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้
(2559: 184 ลา้นบาท) 

เงนิกู้ อัตรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ กำรช�ำระคืน

งบกำรเงนิรวม

2560 2559
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16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 2560 2559 

 (ร้อยละ)    
1 MLR ลบส่วนต่างท่ีกาํหนดในสัญญา ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจาํนวน  

24 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
30 กนัยายน 2560 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2566 

1,325 1,166 

2 MLR ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน  
84 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 และตอ้งชาํระคืน 
เงินตน้ทั้งหมดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2566 

198 228 

รวม   1,523 1,394 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (82) (55) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,441 1,339 

 เงินกู้ยืมของบริษัทบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายไดค่้าบริการ
พื้นท่ีทั้งหมด และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี สญัญาใหสิ้นเช่ือดงักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
และการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้
(2559: 184 ลา้นบาท) 
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17. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 2559 

ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย 954 1,160 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (53) (91) 
รวม 901 1,069 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (206) (360) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่าย - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 695 709 

 ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีคา้งจ่ายมีกาํหนดชาํระเป็นรายปี ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 2565 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 10 1 5 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1) (1) - (1) 
รวม 13 9 1 4 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7) (6) (1) (3) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 3 - 1 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ใน 
การดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

งบกำรเงนิรวม

2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8 6 14 1 - 1 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (1) - (1) - - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7 6 13 1 - 1 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7 3 10 4 1 5 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (1) - (1) (1) - (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 6 3 9 3 1 4 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 36 23 17 12 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร):     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 7 5 2 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1 1 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 3 - 1 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 4 - 2 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 44 36 19 17 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 17 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 17 ปี) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ไม่เกนิ 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1-5 ปี รวม

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ไม่เกนิ 1 ปี 1-5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1-5 ปี รวม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 3.5 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อการเพิ่มข้ึน  (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท ์ (5) (3) (2) (1) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 2 3 1 2 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท ์ 7 7 3 3 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (8) (6) (4) (3) 

20. ทุนเรือนหุ้น 

อนุมติัโดย 
จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าหุน้ ทุนจดทะเบียน 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

  (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  4,927,999,975 0.1 492,799,998  
1) ตดัหุน้สามญัคงเหลือจาก 
การจดัสรรหุน้แบบมอบอาํนาจทัว่ไป
สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2559 

(258,000,000) 0.1 (25,800,000) 10 พฤษภาคม 2559 

2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป
จาํนวน 265 ลา้นหุน้ และเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุนจาํนวน 50 ลา้นหุน้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2559 

315,000,000 0.1 31,500,000 11 พฤษภาคม 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  4,984,999,975  498,499,998  
1) ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 
(122,000,000) 0.1 (12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560 

2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 

334,000,000 0.1 33,400,000 9 พฤษภาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,196,999,975  519,699,998  
 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

อนุมัติโดย
จ�ำนวนหุน้

สำมัญ
(หุน้)

มูลค่ำหุ้น
(บำทต่อหุ้น)

ทนุจดทะเบียน
(บำท)

วันทีจ่ดทะเบียน
กบักระทรวง

พำณชิย์
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 3.5 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อการเพิ่มข้ึน  (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด     
เพิ่มข้ึน 50 เบซิสพอยท ์ (5) (3) (2) (1) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 2 3 1 2 

อตัราการข้ึนเงินเดือน     
เพิ่มข้ึน 100 เบซิสพอยท ์ 7 7 3 3 
ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (8) (6) (4) (3) 

20. ทุนเรือนหุ้น 

อนุมติัโดย 
จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าหุน้ ทุนจดทะเบียน 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

  (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  4,927,999,975 0.1 492,799,998  
1) ตดัหุน้สามญัคงเหลือจาก 
การจดัสรรหุน้แบบมอบอาํนาจทัว่ไป
สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2559 

(258,000,000) 0.1 (25,800,000) 10 พฤษภาคม 2559 

2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป
จาํนวน 265 ลา้นหุน้ และเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุนจาํนวน 50 ลา้นหุน้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2559 

315,000,000 0.1 31,500,000 11 พฤษภาคม 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  4,984,999,975  498,499,998  
1) ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 
(122,000,000) 0.1 (12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560 

2) ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
การเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2560 

334,000,000 0.1 33,400,000 9 พฤษภาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,196,999,975  519,699,998  
 

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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จาํนวน 
หุน้สามญั มูลค่าหุน้ 

ทุน
ออกจาํหน่าย
และชาํระ 

เตม็มูลค่าแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) (บาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,100,935,537 0.1 310,093,554 2,749,191,191  
1) เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดรั้บชาํระ 
ค่าหุน้สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ  
1.9 บาท รวมเป็นเงิน 95 ลา้นบาท 50,000,000 0.1 5,000,000 90,000,000 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

2) เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดจ้ดัสรร 
หุน้เพิ่มทุนจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ  
2.03 บาท รวมเป็นเงิน 101.5 ลา้นบาท เพื่อชาํระ
ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และบทภาพยนตร์มูลค่า  
103 ลา้นบาท (เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้สามญั 
ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ส่งผลใหบ้ริษทัฯตอ้งกาํหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ 
(Silent Period) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย) 50,000,000 0.1 5,000,000 96,500,000 7 มิถุนายน 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,200,935,537  320,093,554 2,935,691,191  
1) เม่ือวนัท่ี 12 และ 13 มกราคม 2560 บริษทัฯได้
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 143 ลา้นหุน้ ท่ี
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาหุน้ละ 
2.85 บาท เป็นจาํนวนเงิน 407.6 ลา้นบาท 143,000,000 0.1 14,300,000 393,250,000 19 มกราคม 2560 

2) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรร 
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
เพิ่มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 46,804,687 0.1 4,680,469 111,956,811 4 ตุลาคม 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,390,740,224  339,074,023 3,440,898,002  

21. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้บริษทัฯออกใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) จาํนวน 1,540 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัราส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุน้สามญัเดิม อายกุารใชสิ้ทธิ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดทุ้ก ๆ 3 เดือน ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิ 2.5 บาท 
โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 

จ�ำนวน
หุ้นสำมัญ

(หุน้)

มูลค่ำหุ้น
(บำทต่อหุ้น)

ทนุออก
จ�ำหน่ำย
และช�ำระ

เตม็มูลค่ำแล้ว
(บำท)

ส่วนเกนิมูลค่ำ
หุน้สำมัญ

(บำท)

วันทีจ่ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณชิย์
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดป้รับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม  
2.5 บาทต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
1.003 หุน้ 

 การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวน 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใชสิ้ทธิ 
เงินรับค่าหุน้ 
จากการใชสิ้ทธิ 

ทุนจดทะเบียนท่ี
ออกจาํหน่ายและ
ชาํระเตม็มูลค่า

แลว้ 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตุลาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตุลาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,448 - 339 8 มกราคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 1,432,395,941 หน่วย 
(2559: 1,479,067,065 หน่วย) 

22. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วย 
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

32 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดป้รับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม  
2.5 บาทต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
1.003 หุน้ 

 การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวน 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใชสิ้ทธิ 
เงินรับค่าหุน้ 
จากการใชสิ้ทธิ 

ทุนจดทะเบียนท่ี
ออกจาํหน่ายและ
ชาํระเตม็มูลค่า

แลว้ 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 (หน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตุลาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตุลาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,448 - 339 8 มกราคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 1,432,395,941 หน่วย 
(2559: 1,479,067,065 หน่วย) 

22. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
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กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

วันทีใ่ช้สิทธิ

จ�ำนวน
ใบส�ำคญัแสดงสิทธิ

ทีใ่ช้สิทธิ
(หน่วย)

เงนิรบัค่ำหุ้น
จำกกำรใช้สิทธิ

(ล้ำนบำท)

ทนุจดทะเบียน
ทีอ่อกจ�ำหน่ำย

และช�ำระ
เตม็มูลค่ำแล้ว

(บำท)

วันทีจ่ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณชิย์

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 542 493 178 169 
ตน้ทุนการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 180 232 542 644 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,059 885 23 24 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 114 82 31 18 
ค่าสาธารณูปโภค 103 112 68 75 

24. ภาษีเงินได้ 
 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5 7 - 6 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 1 - 1 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (49) 3 (1) - 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (43) 10 - 6 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
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 จํานวนภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจาก 
การประมาณการหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (1) - (1) 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบั (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15 (240) 54 265 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3 (48) 11 53 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 1 - 1 - 
ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 
ท่ีรับรู้ในอดีต 25 3 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (25) (46) - - 
เงินปันผลรับ - - (32) (46) 
ขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 102 9 - 

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีก่อนท่ี 
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (80) - - - 

อ่ืน ๆ 8 (1) 11 (1) 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (43) 10 - 6 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 ถึง 
25 (2559: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ประมาณการรับคืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 4 (4) 2 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10) (11) 1 (1) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 37 - 37 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6 6 - (1) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 216 200 16 2 
อ่ืน ๆ 1 2 (1) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   49 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 250 201   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259 211   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9) (10)   

รวม 250 201   
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 1 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4 4 - (2) 
อ่ืน ๆ - - 1 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   1 (1) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3 3   

งบกำรเงนิรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ก�ำไรหรอืขำดทนุ
ในงบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

2560 2559 2560 2559
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ประมาณการรับคืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 4 (4) 2 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10) (11) 1 (1) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 37 - 37 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6 6 - (1) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 216 200 16 2 
อ่ืน ๆ 1 2 (1) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   49 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 250 201   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259 211   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9) (10)   

รวม 250 201   
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 1 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4 4 - (2) 
อ่ืน ๆ - - 1 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   1 (1) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3 3   
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ประมาณการรับคืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 4 (4) 2 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10) (11) 1 (1) 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 37 - 37 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6 6 - (1) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 216 200 16 2 
อ่ืน ๆ 1 2 (1) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   49 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 250 201   
โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259 211   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9) (10)   

รวม 250 201   
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
กาํไรหรือขาดทุน 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - 1 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4 4 - (2) 
อ่ืน ๆ - - 1 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว   1 (1) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3 3   

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ก�ำไรหรอืขำดทนุ
ในงบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ณ วันที ่31 ธนัวำคม ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

2560 2559 2560 2559
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 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 806 ลา้นบาท (2559: 826 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต 
เพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 769 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2565 

25. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์ จาํกดั (“เอม็ไอเอส”) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนสาํหรับกิจการซอฟตแ์วร์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1029(7)/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554) 

 เอ็มไอเอสมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น
จาํนวน 175 ลา้นบาท (2559: 283 ลา้นบาท) 

26. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู ่
ในระหว่างปีกับจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
กาํไร (ขาดทุน)  

สาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 58 (250) 3,352 3,173 0.017 (0.079) 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 490 153   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 58 (250) 3,842 3,326 0.015 ปรับเพ่ิม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54 259 3,352 3,173 0.016 0.082 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 490 153   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 54 259 3,842 3,326 0.014 0.078 

 

งบกำรเงนิรวม

ก�ำไร (ขำดทนุ)
ส�ำหรบัปี

จ�ำนวนหุน้สำมัญ
ถวั เฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั

ก�ำไร (ขำดทนุ)
ต่อหุน้

2560
(ล้ำนบำท)

2559
(ล้ำนบำท)

2560
(ล้ำนหุน้)

2559 
(ล้ำนหุน้)

2560 
(บำท)

2559
(บำท)
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 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
กาํไร (ขาดทุน)  

สาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 58 (250) 3,352 3,173 0.017 (0.079) 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 490 153   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 58 (250) 3,842 3,326 0.015 ปรับเพ่ิม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54 259 3,352 3,173 0.016 0.082 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม - - 490 153   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 54 259 3,842 3,326 0.014 0.078 
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 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
กาํไร (ขาดทุน)  

สาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก�ำไร (ขำดทนุ)
ส�ำหรบัปี

จ�ำนวนหุน้สำมัญ
ถวั เฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั

ก�ำไร (ขำดทนุ)
ต่อหุ้น

2560
(ล้ำนบำท)

2559
(ล้ำนบำท)

2560
(ล้ำนหุน้)

2559 
(ล้ำนหุน้)

2560 
(บำท)

2559
(บำท)
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน 

ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนักงานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน 
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ 
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 15 ลา้นบาท (2559: 14 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 
(2559: 6 ลา้นบาท)) 

28. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 100 0.03 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 102 0.03 
รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2560  202 0.06 

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไรจาก 
การดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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เงนิปันผล อนมัุติโดย เงนิปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงนิปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุ้น)

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีมีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจส่ือ(1) 
ธุรกิจ 

ใหบ้ริการขอ้มูล(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 2,371 1,981 158 96 - - 2,529 2,077 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 258 124 (258) (124) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 2,371 1,981 416 220 (258) (124) 2,529 2,077 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 914 616 (224) (197)   690 419 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ่ื้น       47 36 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ       (139) (108) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (450) (440) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้       - (2) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (133) (145) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       43 (10) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี       58 (250) 
(1) ธุรกิจส่ือ ประกอบดว้ย ทีว ีวทิย ุออนไลน์ และ ส่ือบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(2) ธุรกิจใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และ พยากรณ์ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย ซ่ึงมาจากธุรกิจส่ือ
และใหบ้ริการขอ้มูล 

ธรุกจิส่ือ (1) ธรุกจิ
กำรให้บรกิำรข้อมูล (2)

รำยกำรปรบัปรงุ
และตัดรำยกำร 

ระหว่ำงกนั
งบกำรเงนิรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 530 ล้านบาท (2559: 437 ลา้นบาท)  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

30.2 การคํา้ประกนั 

ก) บริษัทฯคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวม 
การคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 30.2 ค)) 
เป็นจาํนวนรวม 1,800 ลา้นบาท (2559: 1,765 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํ้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯในวงเงิน  
35 ลา้นบาท (2559: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเพื่อค ํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 1,041 ลา้นบาท และ 
6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2559: 1,365 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท (2559: 5 ล้านบาท)) 
หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร และ 

สญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 
 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ 

สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 159 174 31 28 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 288 299 34 21 
มากกวา่ 5 ปี 312 369 - - 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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30.4 คดีฟ้องร้อง 
ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกวา่จะชาํระเสร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีแพ่ง โดยศาลชั้ นต้นได้มีคาํพิพากษาให้บริษัทฯชําระเงินจํานวน  3 ล้านบาท  
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จนกว่าจะชาํระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมา  
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัฯยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนัญพิเศษ และเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษได้อ่านคาํพิพากษา 
คดีแพ่ง โดยได้มีคาํพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษัทฯจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายตามท่ีศาลชั้ นต้น 
มีคาํพิพากษา และคดีไดถึ้งท่ีส้ินสุดแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่าน 
คาํพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระค่าปรับจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ขณะน้ี 
คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ โดยมีหมายนดัอ่านคาํพิพากษาในวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2561 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดถู้กฟ้องจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียง
ในระบบอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดป้ระทบั 
รับฟ้อง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เจา้หน้ีการคา้และ 
เจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษัทย่อยมี 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ 

เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ 
ท่ีเหมาะสม ดังนั้ นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจาก 
การให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีลูกคา้รายใหญ่จาํนวนน้อยรายและอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหน้ี  
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน

ชัว่คราว เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้

และบริการหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําสัญญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นคร้ังคราว ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน 
งบการเงินรวม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั - 10 - 2 0.0239 0.0262 
 

สกลุเงิน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

รูเปีย  - 5,417 - - 0.0024 0.0027 
จตั - 10 - 2 0.0239 0.0262 

 บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.0900 15 พฤษภาคม 2561 
    

31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 35.8400 28 มิถุนายน 2560 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือ 

มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สกลุเงนิ

งบกำรเงนิรวม
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560 2559

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

สกลุเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560 2559

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

31 ธนัวำคม 2560

สกลุเงนิ จ�ำนวนทีซ้ื่อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของจ�ำนวนทีซ่ือ้
(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

31 ธนัวำคม 2559

สกลุเงนิ จ�ำนวนทีซ้ื่อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของจ�ำนวนทีซ่ือ้
(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ
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32. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.08:1 (2559: 
1.28:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.05:1 (2559: 0.06:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 มีมติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัให้นาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาก
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 102 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี จาํนวนเงินปันผลจ่ายดงักล่าวไม่รวมจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายสําหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
บริษทัฯตอ้งออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MONO-W1 ในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2561 

ข) อนุมัติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวน  
33.4 ล้านบาท  จากทุนจดทะเบียน  519,699,997.50 บาท  (หุ้นสามัญ  5,196,999,975 หุ้น  มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.1 บาท) เป็น 486,299,997.50 บาท (หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯจาํนวน 334 ลา้นหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท 

ค) อนุมติัให้ชาํระทุนจดทะเบียนเพ่ิมในบริษัท ที โมเมนต์ จาํกัด อีกร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน  
(รวม เรียกชําระแล้ว ร้อยละ  50 ของทุนจดทะเบี ยน ) คิด เป็น เงิน  10 ล้านบาท  โดยไม่ มี 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ในที โมเมนต ์

ง) อนุมติัใหช้าํระทุนจดทะเบียนเพิ่มในบริษทั โมโน แอสโทร จาํกดั อีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
(รวมเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้) คิดเป็นเงิน 2.5 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ 
ผูถื้อหุน้ในโมโน แอสโทร 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
ชั้น 16 เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
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