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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโมโน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจทีวีดิจิตอล
โดยช่อง MONO29 “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง
มากที่ สุ ด ” ครองอั น ดั บ 3 ช่ อ งที วี ย อดนิ ย ม
ของประเทศ และกลายเป็นธุรกิจหลักที่มั่นคง
ทั้งด้านของฐานผู้ชม และรายได้ของกลุ่มบริษัท
โมโนในปัจจุบนั ภาพลักษณ์ของ MONO29 ทีผ่ ชู้ ม
จดจ�ำได้ถึง หนังดัง ซีรีส์ยอดฮิตจากฮอลลีวูด
และทั่วโลก ต่อเนื่องมาจนถึงพฤติกรรมที่เห็น
ชัดเจน คือ ผู้ชมและองค์กร หลายแห่งเปิดช่อง
MONO29 ตลอดทั้งวัน ไม่เพียงยอดความนิยม
ผ่านทางโทรทัศน์ (TV Rating) เท่านั้น ยังได้
รับความนิยมกับผู้ชมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
อีกทาง
ปีทผี่ า่ นมา แคมเปญ Universe of Entertainment
ตอกย�้ำการเป็นจ้าวแห่งคอนเทนต์ดังที่ทางโมโน
มอบให้แก่ผู้ชม และในปี 2562 นี้ นอกจากบริษัท
จะน� ำ เสนอภาพยนตร์ แ ละซี รี ส ์ ต ่ า งประเทศ
ยอดนิยมให้มากขึน้ แล้ว บริษทั เตรียมแผนในการผลิต
ภาพยนตร์ ซีรีส์ สัญชาติไทย และร่วมลงทุนกับ
บริษัทข้ามชาติ เพื่อสร้างสีสันใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชม
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตคนไทยด้วย
เมื่อแบรนด์ช่อง MONO29 เข้มแข็งเป็นที่รู้จัก
ได้รับความไว้วางใจอย่างมาก ก้าวต่อไปของ
กลุ่มบริษัท โมโน คือ การเป็นสิ่งที่เป็นยิ่งกว่า
ทีวี (More Than TV) บริษัทจึงได้น�ำเสนอสินค้า
ผ่านรายการโฮมช้อปปิ้ง ในชื่อ 29Shopping
เสนอสินค้าที่ท�ำให้ชีวิตง่ายขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับ
ที่ดีมากทั้งจากลูกค้าและผู้ผลิตสินค้า นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดกิจกรรมอีเวนต์ร่วมกับพันธมิตร
หลายรายการ อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การแข่งขัน
กีฬา งานสงกรานต์ และงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่
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ซึ่งทุกกิจกรรม นอกจากจะสร้างความสนุกสนาน
แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการถ่ายทอดออกอากาศ
ทางทีวี ยังสร้างการรับรูใ้ นแบรนด์สนิ ค้าของกลุม่
บริษัท โมโน และพันธมิตรได้เป็นอย่างดี ทั้งต่อ
ผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว และผู้บริโภคในวงกว้าง
(Mass)
ไม่เพียง หนังดี ซีรีส์ดัง ที่สร้างปรากฎการณ์
ให้กับช่อง MONO29 ยังส่งผลต่อเนื่องกับกลุ่ม
ผู ้ ช มที่ ต ้ อ งการชมออนไลน์ ใ นเวลาที่ ส ะดวก
รับชมย้อนหลัง จากที่ใดก็ได้ ผ่านบริการวิดีโอ
สตรีมมิ่งที่ถูกลิขสิทธิ์ Monomax.me ซึ่งมีทั้ง
ภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดี การ์ตูน ที่หลากหลาย
รองรับพฤติกรรมความชอบของกลุม่ ผูช้ มทุกเพศ
ทุกวัย นั่นหมายถึง บริษัทได้มีบริการอีกส่วน
เพือ่ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคกลุม่ ครอบครัว
และปัจเจกบุคคล (Long tail Marketing) อีกด้วย
โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสร้างฐานลูกค้าสมาชิก
Subscriber ภายในปีนี้ที่ 120,000 ราย
ทุกสิ่งที่กล่าวมาทั้ง ทีวี ออนไลน์ โฮมช้อปปิ้ง
งานคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา อีเวนต์ต่างๆ
และวิดีโอสตรีมมิ่ง อยู่ภายใต้ More Than TV
ทีเ่ ชือ่ มต่อกัน ซึง่ หนึง่ ในตัวเชือ่ ม คือ แอปพลิเคชัน
ของ MONO29 ที่ปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลด
กว่า 4 ล้านครัง้ ผูช้ มสามารถร่วมสนุกกับรายการ
ต่างๆ ของช่องผ่านแอปพลิเคชั่นได้ และสามารถ
คลิ ก ข้ อ มู ล โฆษณา กี ฬ า ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ แลก
บัตรคอนเสิร์ตได้ทันทีในแอปพลิเคชันที่บริษัท
พั ฒ นาเวอร์ ชั น ใหม่ นี้ รวมถึ ง บริ ษั ท มี ฐ าน
ผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมกันกว่า
16 ล้านคน และมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ในเครือ รวมกันกว่า 11 ล้านครั้ง เราจึง
มัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า แบรนด์ตา่ งๆ ของบริษทั ได้

สร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดความเชือ่ มัน่
ในฐานะของแบรนด์บริษัทบันเทิงอันดับต้นๆ
ของประเทศได้อย่างดี
ด้านการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผ ลประเมิ น
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท อยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และได้รับคะแนน
เต็ ม ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ปี ที่ ห ้ า รวมถึ ง บริ ษั ท ยั ง เป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
สุดท้ายนี้ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท
โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ผมขอ
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า
สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่
และให้ ก ารสนั บ สนุ น บริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
ทุ ก คน พร้ อ มที่ จ ะทุ ่ ม เทปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างเต็มความสามารถเพือ่ สร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีคุณภาพและผลักดันให้บริษัทฯ เติบโต
อย่างแข็งแรงและมั่นคง

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีที่ผ่านมา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราเป็นบริษัท
ผลิตสื่อและผู้สร้างสรรค์บริการด้านความบันเทิง
ชั้นน�ำระดับประเทศ จากผู้เล่นหน้าใหม่ในธุรกิจ
ทีวีดิจิตอลเมื่อปี 2557 ในระยะเวลาเพียง 5 ปี
เราสามารถก้าวสู่การเป็น 1 ใน 3 ของช่องฟรีทีวี
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดของประเทศตามเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้ และเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
การจับมือกับพันธมิตรที่มีคอนเทนต์แข็งแกร่ง
ระดั บ โลก รวมทั้ ง ผลิ ต หนั ง และซี รี ส ์ คุ ณ ภาพ
เพื่อครองใจกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัยในสังคม
ภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงและเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้บริษัทฯ
เล็ ง เห็ น ว่ า การเตรี ย มตั ว และการปรั บ ตั ว ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ
ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปข้ า งหน้ า บริ ษั ท ฯ
จึงใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย
พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ๆ อาทิ ธุ ร กิ จ
โฮมช้อปปิ้ง 29SHOPPING ทางช่อง MONO29
ทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับธุรกิจ subscription ดูหนัง
ออนไลน์ทาง MONOMAX มากขึ้น ด้วยการ
ปรั บ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนยุ ค ใหม่ ใ ห้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
โลกออนไลน์ ไ ด้ ส ะดวกสบายยิ่ ง ขึ้ น โดยเรา
มองว่ า ปั จ จุ บั น ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค ของธุ ร กิ จ
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subscription ผ่านโทรศัพท์มอื ถือและอินเทอร์เน็ต
เราจึงเตรียมตัวให้บริการผ่านทุกช่องทางทั้งทีวี
และออนไลน์ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เราได้ น� ำ เสนอ
แอปพลิเคชันใหม่ ๆ ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์
เพื่ อ สร้ า งสี สั น และประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งให้
ผู ้ ช ม อาทิ ดู ด วงสดผ่ า น Horolive พั ฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและงานอดิเรก
ผ่ า น Tutor Me นอกเหนื อ จากความบั น เทิ ง
ผ่านหน้าจอแล้ว เรายังใช้ประโยชน์จาก MONO29
Studio ในการจัดการแข่งขันลีกบาสเก็ตบอล
อี ส ปอร์ ต รวมไปถึ ง การจั ด คอนเสิ ร ์ ต ร่ ว มกั บ
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ โ มโนคู ่ กั บ การส่ ง เสริ ม
กีฬาบาสเก็ตบอลภายในประเทศ โดยในปีทผี่ า่ นมา
เราเป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
บาสเก็ ต บอลระดั บ ประเทศถึ ง 5 รายการ
มี โ ครงการซ่ อ มและสร้ า งสนามบาสเก็ ต บอล
ในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ และยั ง ส่ ง นั ก กี ฬ าจากสโมสร
โมโน แวมไพร์ ออกไปสอนทั ก ษะพื้ น ฐาน
การเล่ น บาสเก็ ต บอลแก่ เ ยาวชน นอกจากนี้
เรายั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาสั ง คม
ด้ ว ยการสร้ า งอาคารเรี ย นในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล
แ ล ะ บ ริ จ า ค สิ่ ง ข อ ง ใ ห ้ แ ก ่ มู ล นิ ธิ ต ่ า ง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของบริษทั ฯ ในปีทผี่ า่ นมา
ล้วนเป็นผลมาจากความทุ่มเท
ของคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
รวมทั้งความเข้าใจและการสนับสนุน
อันดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ในนามของคณะผู้บริหาร
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

นายพิชญ์ โพธารามิก
ประธานกรรมการ

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

นายซัง โด ลี

ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
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คณะกรรมการ

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ 3 ปีทผี่ า่ นมา สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
2561

2560

2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

5,765.08
3,123.99
2,641.09

5,736.60
2,997.37
2,739.23

5,391.66
3,026.05
2,365.61

งบก�ำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

2,399.23
2,508.12
(50.10)
(193.27)

2,528.67
2,575.71
148.71
58.17

2,076.76
2,112.70
(94.89)
(249.55)

(0.06)
3,451.45

0.02
3,351.57

(0.08)
3,172.66

2561
20.56
(6.63)
(7.71)
(7.18)
(0.87)
1.18

2560
27.28
4.02
2.26
2.28
2.67
1.09

2559
20.18
(6.21)
(11.81)
(10.42)
(1.78)
1.28

2561
3,471.03
0.10

2560
3,390.74
0.10

2559
3,200.94
0.10

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
ปันผลประจ�ำปี (บาทต่อหุ้น)

-

0.060
0.030
0.030

0.030
0.030

อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)

-

381.66

38.66

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)

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

การจ่ายปันผล
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)

1/

ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งาน MThai Top
ไซต์ MThai.com จัด

เว็บ

Talk-About 2018

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญในปี 2561
• วันที่ 27 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน MThai Top Talk-About 2018 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่
ทีส่ ดุ บนโลกออนไลน์ ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีที่ 8 เป็นการประกาศรางวัลให้แก่บคุ คลทีถ่ กู กล่าวถึงมากทีส่ ดุ ทัง้ ดารานักแสดง
นักกีฬา และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นก�ำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม โดยจัดขึ้น ณ ลาน
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• วันที่ 1 เมษายน 2561 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์
บาสเกตบอลคลั บ รั บ มอบเงิ น รางวั ล และ
ถ้วยแชมป์เปี้ยนในการแข่งขัน “GSB Thailand
Basketball Super League 2018” (GSB TBSL
2018) ซึ่งได้รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท ไปครอง

• วันที่ 29 เมษายน 2561 เว็บไซต์ MThai.com
ได้ รั บ รางวั ล เว็ บ ไซต์ ย อดเยี่ ย ม จากงานพิ ธี
มอบรางวั ล เพรส อวอร์ ด ประจ� ำ ปี 2561
(Press Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดย
ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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• วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แถลงข่าวคอนเสิร์ต
สุ ด พรี เ มี ย ม “GSB WOW CONCERT”
ซึ่ ง “ธนาคารออมสิ น ” ร่ ว มกั บ “โมโน กรุ ๊ ป ”
จั ด ขึ้ น เพื่ อ มอบให้ กั บ ลู ก ค้ า ธนาคารได้ ร ่ ว ม
กิจกรรมชมคอนเสิร์ต ฟรีตลอดปี 2561 ภายใต้
รูปแบบคอนเสิรต์ 3 รูปแบบ คือ 2 Tone Concert,
Rewind 6 Degree และ Diva จากศิลปินชั้นน�ำ
ของเมืองไทย พร้อมด้วยโปรดักชั่นสุดอลังการ
บนเวทีคอนเสิรต์ จอแอลอีดี 270 องศา ทีม่ าพร้อม
แสง สี เสียง ตระการตา
• วันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
เริ่ ม ธุ ร กิ จ โฮมช็ อ ปปิ ้ ง โดยร่ ว มมื อ กั บ สถานี โ ทรทั ศ น์
ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ “29Shopping”
ทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิด ทัง้ เครือ่ งครัว
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของใช้ ภ ายในบ้ า น สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์
สิ น ค้ า แฟชั่ น ของสะสม คอลเลคชั่ น ต่ า งๆ และอื่ น ๆ
อีกมากมาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่
เพื่อให้ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท
• วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ค่ายภาพยนตร์ทโี มเมนต์ ในเครือโมโน กรุป๊
เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “App War - แอปชนแอป” ภาพยนตร์
รักโรแมนติก-คอมมาดี้ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่
ในวงการ Start Up ที่น�ำทีมโดยเหล่านักแสดงหน้าใหม่ ได้แก่
ณัฏฐ์ กิจจริต, จิงจิง - วริศรา ยู , เติร์ด ธนาภพ, อร BNK48 พัศ ชนันท์ เจียริโ ชติ ถ่ายทอดเรื่องราวของหนุ่มสาว Gen Y
ที่ พู ด ถึ ง มิ ต รภาพ ความรั ก และการต่ อ สู ้ เ พื่ อ ความฝั น โดย
เสือ - ยรรยง คุรุอังกูร

• วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัท โมโน เพลย์
จ�ำกัด เปิดตัวเกมมือถือ Light Shadow ซึ่ง
เป็นเกม Moba RPG แตกต่างด้วยความเป็น
อนิเมะสไตล์ โดยเปิดตัวได้เพียง 1 สัปดาห์
เกม Light Shadow ก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
จนขึ้ น เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของ Top Free in
Strategy game ใน google play store โดย
ในปัจจุบนั มียอดดาวน์โหลด 4 แสนดาวน์โหลด
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• เดือนสิงหาคม 2561 ธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์
รีแบรนด์จาก Monomaxxx เป็น Monomax
เพื่อสร้างการจดจ�ำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น และได้ปรับ
ราคาแพ็กเกจใหม่ รวมถึงการเพิ่มคอนเทนต์
Live Stream เข้ามาเสริมทัพให้คอนเทนต์มี
ความแข็งแกร่งมากขึ้น สร้างความหลากหลาย
และรองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ค รบ
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

• วั น ที่ 26 กั น ยายน 2561 ค่ า ยภาพยนตร์
ทีโมเมนต์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จัดงาน Gala
ร อ บ สื่ อ ม ว ล ช น เ ป ิ ด ตั ว ภ า พ ย น ต ร ์ เ รื่ อ ง
”The Pool นรก 6 เมตร” ผลงานก�ำกับของพิง
ล�ำพระเพลิง น�ำแสดงโดย เคน ธีรเดช และ
เกรซ รั ช ย์ ณ มนทร์ โดยได้ รั บ เสี ย งชื่ น ชม
จากสื่ อ มวลชนที่ เ ข้ า ร่ ว มงาน และกระแส
ตอบรับที่ดีจากผู้ชมในประเทศ อีกทั้งภาพยนตร์
เรื่องนี้ได้ถูกซื้อไปแล้วกว่า 11 ประเทศ ได้แก่
กั ม พู ช า เวี ย ดนาม พม่ า ลาว อิ น โดนี เ ซี ย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เกาหลี และ
ไต้หวัน
• เดื อ นกั น ยายน 2561 ธุ ร กิ จ สมั ค รรั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารและบันเทิงเปิดตัว TUTOR ME บริการ
เรี ย นออนไลน์ ไ ด้ ทุ ก ที่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม
ทุกทักษะความรู้ ได้แก่ ติวเข้ม ภาษา ธุรกิจ ดนตรี และ
ไลฟ์สไตล์ กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
พร้อมเทคโนโลยีระบบวัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน
ซึ่งรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์ และยังรองรับทั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
• วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นิตยสาร Campus Star
ในเครือโมโน กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารออมสิ น
จัดการประกวดในโครงการ GSB GEN CAMPUS
STAR 2018 เป็นปีที่ 3 เพือ่ ค้นหาตัวแทนคนรุน่ ใหม่
ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม รวมทัง้ มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี ชิงทุนการศึกษา
มูลค่ารวมกว่า 1,600,000 บาท
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก
กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate” ชั้นน�ำ
ของเมืองไทย โดยเริ่มให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ
มาเป็นเว็บไซต์วาไรตี้ส�ำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิต้ีขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายและเป็นที่รู้จัก
กันดีอย่าง Mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
พร้อมด้วยการพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมัครรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆ
โดยด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Operator) รายใหญ่ของประเทศ เริม่ ต้นให้บริการในรูปแบบ
Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS เพื่อแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ
Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นทีแ่ รก และกลายมาเป็นต้นแบบทีร่ ายการโทรทัศน์ตา่ งๆ น�ำไปใช้
อย่างแพร่หลาย
ปี 2557 ภายหลังจากที่บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตการให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทได้เปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์
“โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” จากการด�ำเนินธุรกิจมาเกือบ 5 ปี
ทีช่ อ่ ง MONO29 น�ำเสนอคอนเทนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุม่ ผลักดันให้ชอ่ งเป็นหนึง่ ในกลุม่
ผู้น�ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับที่ 3 ส่งผลให้ธุรกิจสื่อทีวีกลายเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลาย ทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา เพลง ฯลฯ
ซึ่งปัจจุบันเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนา
ช่องทางการเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน อย่าง Seeme การสร้างฐานโซเชียลมีเดีย
และการใช้ประโยชน์จากความนิยมของสื่อทีวีเป็นช่องทางด้านคอมเมิร์ซ ท�ำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวเนื่อง
และส่งเสริมกันแบบครบวงจร
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน

ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่
6 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นรวม 2,702.75 ล้านบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท
เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในการย้าย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับ
การระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ในปี 2558 – 2561 บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด รวมถึงการเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ MONO–W1 ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน
486,299,997.50 บาท และมีทุนช�ำระแล้วเป็น 347,102,965.80 บาท

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน�ำของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี
และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ

กลุ่มบริษัท โมโน บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจทีบ่ ริษทั มุง่ เน้น

สร้างสรรค์

เสริมสร้าง

แสวงหา

สนับสนุน

ส่งเสริม

สาระความบันเทิง
ที่สร้างคุณค่า
และความสุข
ในทุกรูปแบบ

เครือข่าย
โซเชียลเน็ตเวิร์ค
ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง
ของโลก

โอกาสและ
ช่องทาง
ธุรกิจใหม่ๆ
ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

บุคลากร
ให้มี
ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

รับผิดชอบ
ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโต
ที่ยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันช่อง MONO29 ถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โมโน และก�ำลังก้าวสู่ปีที่ 5 แม้จะด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล
มาในช่วงเวลาไม่นานนัก ในปีนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด ด้วยทิศทางช่องที่ชัดเจนตั้งแต่
วันแรกที่ออกอากาศ ในการเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจาก
ทั้งในและต่างประเทศ และวางเป้าหมายด้านเรตติ้งเพื่อขยับสู่อันดับที่ 2 ของช่องที่มีผู้ชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมี
ส่วนแบ่งทางการตลาด 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อทีวีในปัจจุบัน จากปีนี้ท�ำรายได้รวมราว
2,500 ล้านบาท และในอีก 3 ปีข้างหน้าตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งในปีต่อๆ ไป กลุ่มบริษัท โมโน
มีการเตรียมกลยุทธ์และการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันเรตติ้งให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายในระยะยาวของบริษัทคือการเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ เราจึงสร้างแนวคิด
“Universe of Entertainment” ให้ความส�ำคัญในเนือ้ หาประเภทริช คอนเทนต์ (Rich Content) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องเพิ่มเงินลงทุนในการสรรหาหนังดี ซีรีส์ดังจากต่างประเทศ และ
เพิม่ การผลิตคอนเทนต์ไทยคุณภาพรวมถึงการใช้กลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) เป็นแนวทางส�ำคัญ
เนื่องจากการจัดการคอนเทนต์ใดๆ นั้น บริษัทสามารถบริหาร งบการผลิต งบการตลาด และรายได้รวม ตั้งแต่ต้นน�้ำ
ไปถึงปลายน�ำ้ ท�ำให้คอนเทนต์สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง ทัง้ การฉายในโรงภาพยนตร์ ฉายผ่านช่อง MONO29
ผ่านแอปพลิเคชัน Monomax หรือขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ พร้อมด้วยกลยุทธ์การจัดผังแบบ Movie Pack
บนช่อง MONO29 คือการจัดภาพยนตร์ที่มีภาคต่อมาฉายแบบต่อเนื่องทุกวันครบทุกภาค ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์
ที่ได้กระแสตอบรับที่ดีด้านเรตติ้งอย่างมากในปี 2561 เช่น FAST&FURIOUS ภาค 1 – 7 และ HARRY POTTER
โดยได้สร้างพฤติกรรมการติดตามชม MONO29 ในช่วงวันหยุดยาว (นักขัตฤกษ์) ได้โดดเด่นกว่าช่องทีวีอื่นๆ
จากความแข็งแกร่งของสื่อทีวี ในปี 2561 บริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) โดยจ�ำหน่ายสินค้า
ในรูปแบบโฮม ช้อปปิ้ง ผ่านช่อง MONO29 ภายใต้ชื่อ 29Shopping ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
มีการคัดสรรสินค้าคุณภาพ และสร้างความแตกต่างด้วยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับคอนเทนต์ของช่อง
อาทิ สินค้าลิขสิทธิ์ Marvel ซึ่งได้ผลตอบรับจากลูกค้าที่ดี และคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างดีในอนาคต
นอกเหนือจากสือ่ ทีวี (MONO29, MONO PLUS) บริษทั ยังมีสอื่ ออนไลน์ (MThai.com, Seeme.me) ธุรกิจสมัครรับข้อมูล
ข่าวสารและบันเทิง ผ่าน Multiscreen (Monomax, Tutor Me, Horolive) และสือ่ วิทยุ (คลืน่ Fresh 91.5FM) ซึง่ สามารถบริหาร
จัดการลิขสิทธิ์แบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ โดยเริ่มจากการบริหารสิทธิ์จากส่วนธุรกิจต้นน�้ำ ไปถึงการตลาด และการบริการ
ถึงผู้บริโภคปลายน�้ำ ซึ่งประกอบด้วย
• การผลิตภาพยนตร์ไทย โดยค่ายทีโมเมนต์ (T Moment)
• การผลิตละครและซีรีส์ไทย โดยช่อง MONO29
• การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด
• การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
• การผลิตเนื้อหา เสนอความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านหนังสือ หรือบล็อก โดยส�ำนักพิมพ์ Mono Books
พร้อมด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตามในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชันแต่ละบริการ
ที่มียอดดาวน์โหลดรวมกว่า 6.9 ล้านดาวน์โหลด ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการท�ำการตลาดร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 17 บริษัท โดยมีภาพรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน)

1

100%
100%
100%

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

100%

บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด

100%

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด

100%

บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด

100%

PT. Mono Technology Indonesia

99%1

Mono Technology Vietnam Company Limited

100%

Mono Technology Hong Kong Limited

100%

บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด 1%

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจสื่อ (Media Business)
ธุรกิจสือ่ ทีวี ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ทเี่ น้นคุณภาพ
เพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้
สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด จากสตูดิโอชั้นน�ำต่างประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย
โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเป็นผู้ผลิต
และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง ส�ำหรับออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใต้สโลแกน ความสนุกไม่มีวันจบ
ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริการคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยบริการที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้แก่ Mthai.com เว็บไซต์คอมมูนติ ขี้ นาดใหญ่ ให้บริการคอนเทนต์
และความบันเทิง ส�ำหรับลูกค้าในแต่ละไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริการวิดีโอออนไลน์คุณภาพ
พร้อมการให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร
ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ผ่าน Multiscreen เป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีรับส่ง
ข้อมูลดิจิตอลคอนเทนต์ ที่รองรับทั้งโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ โดยให้บริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน ทีส่ ะดวกรวดเร็วในรูปแบบการบอกรับสมาชิก อาทิ Monomax
บริการดูหนัง ซีรีส์ การ์ตูน ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่จ�ำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริการ
คลังความรู้ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา, Horolive บริการดูดวงออนไลน์ ด้วยนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพ
และชื่อเสียง
ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้
คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะทุกเพลง
สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมีเหล่าดีเจที่มีความสดใส มาส่งมอบความสุขให้กับผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมี
ช่องทางโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น และร่วมมือกับพันธมิตร
ในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
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2. ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)
ธุรกิจภาพยนตร์ เน้นการให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์คุณภาพ
โดยค่ายโมโน พิคเจอร์ และค่ายทีโมเมนต์ โดยมีบริษทั โมโน ฟิลม์ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ดั ซือ้ ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์
จากค่ายภาพยนตร์ชนั้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ น�ำออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทัง้ การ
ขายลิขสิทธิใ์ ห้ สถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี เคเบิลทีวี และขายสิทธิภ์ าพยนตร์ไทยให้กบั ต่างประเทศ รวมถึง
การน�ำภาพยนตร์ทผี่ ลิตเอง และภาพยนตร์ทไี่ ด้ลขิ สิทธิม์ า น�ำมาให้บริการผ่านสือ่ ออนไลน์ของบริษทั
ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล จัดการแข่งขัน
กีฬาในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักกีฬาทัง้ เยาวชนและอาชีพให้กา้ วสูร่ ะดับสากล รวมถึง
จัดตั้งและสนับสนุนทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ อีกทั้งได้ขยายการด�ำเนินการไปยัง กีฬาตะกร้อด้วย
ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค
เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็นที่นิยม อาทิ
JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify และดูแลบริหารจัดการนักแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทาเลนท์
สตูดิโอ
ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและ
พ็อคเก็ตบุ๊คที่น�ำเสนอ สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลายหลายแนว ซึ่งได้รับ
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาเป็น
รูปแบบ E-Book ภายใต้ชอื่ Mbookstore ซึง่ เป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนติ ยสาร
ในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตาร์ (Gossip Star) แคมปัส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope)
อะลัวร์ (A’Lure) และรัช (Rush)
รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค จากส�ำนักพิมพ์ภายใต้ โมโนพับลิชชิ่ง ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์เฮอร์
(Her Publishing) ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing)
ส�ำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส�ำนักพิมพ์มูฟ (Move Publishing)
ธุรกิจเกม เป็นผู้พัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกม
ที่หลากหลาย ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้ง เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกม RPG (Role Playing Game)
ฯลฯ โดยให้บริการทั้งในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื้อไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
ตัวละครในเกม โดยในปี 2561 เปิดตัวเกมน�ำเข้าจากประเทศจีน Light Shadow ซึง่ เป็นเกมแนวโมบา
(Multiplayer Online Battle Arena) สไตล์อนิเมะ เน้นการต่อสู้แบบทีมเพื่อท�ำลายป้อมของทีมคู่แข่ง
ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบของทีวีโฮม ช้อปปิ้ง และออนไลน์
จากเดิมเป็นผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และ
จองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online Hotel Booking) โดยเว็บไซต์ Hotelsthailand.com,
Hotelthailand.com และให้บริการคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2561 ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจทีวีโฮม ช้อปปิ้ง ผ่านช่อง MONO29 ภายใต้ชื่อ
29Shopping น�ำเสนอสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี 2559 - 2561 เป็นดังนี้
ประเภทรายได้ตาม
กลุม่ ธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
% การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ
1) รายได้โฆษณา

Mono Tech

-

Mono Gen

100

Mono Broadcast1/

100

Mono

100

1,896.21

75.60 1,648.82 64.01 1,089.56 51.57

Production
Mono Radio

100

Mono Radio

100

Broadcast
2) รายได้
จากธุรกิจ
สมัครรับข้อมูล
ข่าวสารและ
บันเทิงผ่าน
Multiscreen
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Mono Tech

-

Mono Gen

100

Mono Info

100

Mono Travel

100

Mono Music

100

Mono Film1/

100

Mono Broadcast1/

100

Mono Radio

100

Mono Play

100

Mono Astro

100

Mono Indo

100

Mono Korea

100

Mono Vietnam

100

297.44

11.86 722.08

28.03

891.19

42.18

ประเภทรายได้ตาม
กลุม่ ธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
% การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์
Mono Film1/
1) รายได้จาก
ธุรกิจภาพยนตร์ T Moment

100

87.49

3.49

66.44

2.58

43.93

2.08

2) รายได้จาก
ธุรกิจกีฬา

Mono Sport1/

100

43.04

1.72

41.20

1.60

14.15

0.67

3) รายได้จาก
ธุรกิจเพลง

Mono Music

100

41.39

1.65

17.65

0.69

5.14

0.24

Mono Radio

100

Mono Talent

100

Mono Gen

100

33.66

1.34

32.48

1.26

32.79

1.56

Mono Travel

100

Mono

100

98.17 2,076.76

98.30

4) รายได้จาก
ธุรกิจอื่น

Production

รายได้จากการขาย
และให้บริการ
รายได้อื่น

รายได้รวม

Mono Play

100

Mono Astro

100
2,399.23
108.89

95.66 2,528.67
4.34

47.04

1.83

35.94

1.70

2,508.12 100.00 2,575.71 100.00 2,112.70 100.00

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

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์
ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2561
1.5%
1.2%

1.0%

2.3%

สื่อทีวีดิจิตอลและอนาล็อก
สื่อในโรงภาพยนต
ปายโฆษณา

4.6%
5.8%

สื่อหนังสือพิมพ
สื่อขนสงมวลชน

5.8%
6.5%

สื่อวิทยุ

64.4%

สื่อทีวีเคเบิ้ล/ดาวเทียม

6.9%

สื่อนิตยสาร
สื่ออินเทอรเน็ต
สื่อในรานคา

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

ธุรกิจสื่อทีวี
มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2561 มีมลู ค่ารวม 105,455 ล้านบาท ซึง่ มูลค่าโฆษณาผ่านสือ่ ทีวถี อื เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มีมลู ค่าถึง
70,369 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.7 ของตลาดรวม เมือ่ เทียบกับปี 2560 ทีม่ มี ลู ค่าโฆษณาทางสือ่ ทีวอี ยูท่ ี่ 65,787 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อทีวี แบ่งเป็น สื่อทีวีดิจิตอลและอนาล็อก ร้อยละ 64.4 และ
สือ่ ทีวเี คเบิล/ดาวเทียม ร้อยละ 2.3 ซึง่ มูลค่าโฆษณาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปีนี้ เป็นการเพิม่ ขึน้ ของสือ่ ทีวดี จิ ติ อลร้อยละ 8.1 ในขณะที่
สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียมลดลงร้อยละ 16.4
ส�ำหรับสือ่ ทีวดี จิ ติ อลและอนาล็อก ปี 2561 มีมลู ค่าโฆษณารวมที่ 67,935 ล้านบาท แบ่งเป็นการโฆษณาช่องความคมชัดสูง
(HD) 42,160 ล้านบาท ช่องความคมชัดปกติ (SD) 18,045 ล้านบาท ช่องสาธารณะ 4,515 ล้านบาท ช่องข่าวสาร
และสาระ 2,592 ล้านบาท และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 624 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มูลค่าสื่อโฆษณาช่อง
ความคมชัดสูง (HD) ลดลงร้อยละ 0.1 ในขณะที่ช่องความคมชัดปกติ (SD) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37.6
+21%

เหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิตอล คือ+31%
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
14,973
ความสงบแห่งชาติที่ 9/2561 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิ
จการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
+17%
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดอนุญ12,402
าตให้พักช�ำระเงินค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล เป็นระยะเวลา
3 ปี โดยยังต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้+32%
อยละ 1.5 9,479
รวมถึงลดค่าเช่าโครงข่ายส�ำหรับออกอากาศ (MUX) ร้อยละ 50
+44%
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+53%
4,248

6,115

8,084

8,289

Million THB
FC Second
Haf 2018

เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งส�ำนักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ทางช่อง
MONO29 ได้ท�ำหนังสือขอเข้าร่วมใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อยืดระยะเวลาช�ำระเงินและเพิ่มสภาพคล่องในการท�ำธุรกิจ
ให้กบั บริษทั และในเดือน มิถนุ ายน - กรกฎาคม 2561 ช่องฟรีทวี เี ดิม จ�ำนวน 5 ช่อง จากทัง้ หมด 6 ช่องได้ยตุ กิ ารออกอากาศ
ในระบบอนาล็อก ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ชมที่ย้ายจากอนาล็อกสู่ดิจิตอล
ในการก้าวสูป่ ที ี่ 5 ของช่อง MONO29 ในภาวะการแข่งขันธุรกิจทีวที ยี่ งั คงดุเดือด ทุกช่องต่างเฟ้นหาคอนเทนต์ทนี่ า่ สนใจ
มาน�ำเสนอให้กบั ผูช้ ม ซึง่ ทางช่อง MONO29 เองได้จดั หาและผลิตคอนเทนต์ระดับพรีเมียมมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์ ระดับฮอลลีวูด ซีรีส์สุดมันส์ รายการกีฬาบาสเกตบอล NBA บาสเกตบอลลีกทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ
พร้อมทั้งท�ำการตลาด การจัดผังภาพยนตร์แบบแพ็คพิเศษ การจัดกิจกรรม MONO29 World Trip 2018 และขยายกลุ่ม
ผู้ชมในต่างจังหวัด ซึ่งท�ำให้ช่อง MONO29 ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด โดยเดือนธันวาคม 2561 มีเรตติ้ง
ของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 4 ปีขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา
6.00 - 23.59 น. อยู่ที่ 1.145
เรตติ้งของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561
3.0

2.0

1.0

0.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

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

ช่อง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1 35 ช่อง 7

2.563 2.462 2.307 2.245 2.466 2.307 2.207 2.195 2.411 2.375 2.217 2.414

2 33 ช่อง 3 HD

1.442 1.600 2.394 2.032 1.822 1.863 1.701 1.610 1.681 1.502 1.439 1.415

3 29 ช่อง MONO29

1.058 1.037 1.043 1.068 0.987 0.992 1.103 1.106 1.166 1.162 1.092 1.145

4 23 ช่อง WORKPOINT TV 1.048 1.019 0.960 0.980 0.973 0.986 0.998 1.300 1.071 1.204 0.992 1.028
0.679 0.721 0.647 0.710 0.634 0.645 0.660 0.692 0.626 0.726 0.712 0.696
5 31 ช่อง ONE (GMM)
6 27 ช่อง 8 RS

0.802 0.795 0.739 0.742 0.718 0.695 0.595 0.555 0.578 0.614 0.618 0.595

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจสื่อออนไลน์และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง
ผลส�ำรวจมูลค่าโฆษณาผ่านสือ่ ดิจติ อล ปี 2561 ในช่วงครึง่ ปีแรก มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 6,684 ล้านบาท และคาดว่า
ประมาณการทั้งปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณารวม 14,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 21 แพลตฟอร์มที่ยังคงได้รับ
ความนิยมสูงสุดยังคงเป็น เฟซบุ๊ก และยูทูป รวมแล้วเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลทั้งหมด
ในขณะที่สื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display) หรือ เสิร์ช (Search) อยู่ที่ร้อยละ 10 เป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่าย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ และคอนเทนต์ถูกปรับเปลี่ยนให้มี
ความน่าสนใจเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอมากยิ่งขึ้น
1.5% ค ปั จ จุ บั น เป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท มี ป ระสบการณ์
สํ า หรั บ การพั ฒ นาสื่ อ และคอนเทนต์ เ พื่ อ ตอบสนองไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนยุ
1.2%
1.0% นแหล่งรวบรวมวิดโี อขนาด ใหญ่
อย่างยาวนาน ทัง้ ธุรกิจสือ่ ออนไลน์ บริษทั มีเว็บไซต์ย2.3%
อดนิยมอย่าง MThai.com ได้พฒ
ั นาเป็
สื่อทีวีดิจิตอลและอนาล็อก
ที่มีลูกค้าเข้าชมจํานวนมาก อีกทั้งมีพันธมิตรด้านคอนเทนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นําเสนอสาระและบั
นเทิง
สื่อในโรงภาพยนต
ที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง กระชับ เป็นมืออาชีพ และในปีนี้จากการนําเสนอข่
าวถ�้ำหลวง ทําให้ twitter@mthai หนึ่งปในโซเชี
ายโฆษณา ยล
4.6%
5.8%
เครือข่ายของ MThai ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากทุกฝ่ายในการทํ
าหน้าที่รายงานข้อมูลทันเหตุการณ์ ถูสืก่อหนัต้งอสืองและ
พิมพ
5.8%
น่าเชือ่ ถือ จนยอดผูต้ ดิ ตามเพิม่ จากหลักแสนเป็นหลักล้าน นอกจากนี
ย้ งั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ Seeme.me เพือ่ เสริสืม่อขนส
ทัพงมวลชน
วิดโี อ
วิทยุ งคง
คอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านข่
สไตล์ กว่า 300 แชนแนลสื่อและยั
6.5%าว บันเทิง กีฬา ไลฟ์64.4%
สื่อทีวีเคเบิ้ล/ดาวเทียม
เปิดสําหรับผู้ผลิตคอนเทนต์จากภายนอกเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่
างต่อเนื่อง
6.9%
สื่อนิตยสาร

ในส่วนธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง จากความนิยมของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทิงในรูปแบบ
SMS
สื่ออินเทอร
เน็ต
ที่ลดลง ทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription)สื่อในร
ที่รานคองรั
า บ
ลูกค้าทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีบริการ ดังนี้
• บริการดูหนังออนไลน์ Monomax ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนชอบดูภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ
• บริการ Tutor Me รองรับกลุ่มลูกค้าวัยเรียน ที่สามารถเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment
• บริการ Horolive ศูนย์รวมนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพและชื่อเสียง สามารถดูดวงออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
โดยในปี 2561 บริการดูหนังออนไลน์ ได้มีการรีแบรนด์จาก Monomaxxx เป็น Monomax เพื่อสร้างการจดจ�ำได้ง่ายขึ้น
โดยมีคอนเทนต์ครบเครือ่ ง ทัง้ ภาพยนตร์ และซีรสี จ์ ากทัง้ ฝัง่ อเมริกา และเอเชียอย่าง ญีป่ นุ่ อินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน
อีกทั้ง เพิ่มคอนเทนต์ Live Stream การแข่งขันบาสเกตบอล ABL เข้ามาเสริมทัพ ซึ่งจากการปรับคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
เพิ่มมากขึ้น ได้มีนโยบายปรับอัตราค่าบริการจาก 129 บาท เป็น 250 บาทต่อเดือน โดยที่สามารถใช้บริการได้ถึง
5 อุปกรณ์ ทั้ง สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี และคอมพิวเตอร์

ค่ าการโฆษณาผ่
ดิจติ อลในปี
2561ดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2561
มูลค่มูาลการโฆษณาผ่
านสื่อาดินสื
จิต่ ออลในปี
2555 -2555
2561 –และสั
และสัดส่ วนการโฆษณาผ่ านสื่อดิจติ อลในปี 2561

+21%
+31%
+17%
+32%

+44%
+53%

14,973

12,402

9,479
8,289

8,084

Million THB
FC Second
Haf 2018

6,115

4,248
2,783

6,684

Million THB
actual First
Haf 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

2018

Forecast

ธุรกิจสื่อวิทยุ
ณ สิ้นปี 2561 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ มีมูลค่า 4,802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม
จากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 4,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ที่ผ่านมาสื่อวิทยุถือเป็นสื่อเดิม (Traditional Media) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิตอล แต่ในช่วง 2 - 3 ปีหลังอัตราการรับฟังวิทยุของผู้ฟังค่อนข้างคงที่
หรือมีอัตราการรับฟังที่ลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเพิ่งเริ่มเข้ามาด�ำเนินธุรกิจคลื่นวิทยุ
ในปี 2558 ภายใต้คลื่น Mono Fresh 91.5FM ด้วยความต้องการเพิ่มสื่อของบริษัทให้ครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ชอบฟังเพลง พร้อมทัง้ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจเพลงของบริษทั และเป็นอีกช่องทางประชาสัมพันธ์บริการ
และกิจกรรมต่างๆของธุรกิจในเครือ
ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละบุ ค ลากรคุ ณ ภาพในวงการเพลงที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี และความพร้ อ มของสถานที่ จั ด งานกั บ จอ
LED 270 องศา ซึ่งให้แสง สี เสียงตระการตา คลื่น Mono Fresh ได้มีศักยภาพเพียงพอในการจัดงานคอนเสิร์ต ให้กับ
พันธมิตรต่างๆ จึงได้แสวงหาพันธมิตรในรูปแบบสปอนเซอร์ชปิ (Sponsorship) ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2560 โดยตลอดปี 2561
กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดคอนเสิร์ตสุดพรีเมียม GSB Wow Concert ส�ำหรับลูกค้าธนาคารออมสิน
ภายใต้ 3 รูปแบบ คือ 2 Tone Concert, Rewind 6 Degree และ Diva จากศิลปินชั้นน�ำของเมืองไทย

ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์
ส�ำหรับบริการด้านคอนเทนต์ และความบันเทิง บริษัทเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพ
เพลง วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ โดยให้ความส�ำคัญกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า
คุณภาพคอนเทนต์ การรองรับด้านเทคโนโลยี และกระจายคอนเทนต์ไปยังกลุ่มสื่อภายในของบริษัทที่มีอย่างแข็งแกร่ง
เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์บนช่อง MONO29 คลิปสาระและความบันเทิง
บนแอปพลิเคชัน Seeme ภาพยนตร์สตรีมมิงบน Monomax ฯลฯ ท�ำให้บริษทั สามารถบริหารจัดการต้นทุนของคอนเทนต์
และลิขสิทธิ์ผ่านสื่อที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจภาพยนตร์
ธุรกิจภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่ง Mono Film
มีประสบการณ์ธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นพันธมิตรกับค่ายหนังชั้นน�ำ และค่ายหนังอิสระทั้งในและต่างประเทศ
ท�ำให้สามารถเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจัดหาภาพยนตร์ที่หลากหลาย การจัดซื้อลิขสิทธิ์จ�ำนวนมาก ท�ำให้ได้
ข้อตกลงพิเศษ นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังมีภาพยนตร์ไทยคุณภาพทีผ่ ลิตโดยค่าย T Moment รวมถึงสือ่ ทีเ่ ป็นช่องทางต่างๆ
ในการกระจายคอนเทนต์ของบริษัท ท�ำให้สามารถบริหารคอนเทนต์ได้แบบครบวงจร ตั้งแต่
การฉายผ่าน
โรงภาพยนตร์

การฉายทางโทรทัศน์
ช่อง MONO29

การฉายทางออนไลน์
ผ่าน Monomax

ด้วยความแข็งแกร่งของสื่อที่มี การท�ำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ของกลุ่มบริษัท ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้เป็นอย่างดี
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ธุรกิจกีฬา
หลายปีที่ผ่านมา การที่กลุ่มบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล โดยมีการบริหารจัดการกีฬา
ในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่การแข่งขันผ่านสือ่ ทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ กระแสความนิยมดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ด้านเรตติง้ ทีอ่ อกอากาศผ่านช่อง MONO29, ความร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานด้านกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการ
สนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชนทีเ่ ข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชปิ ท�ำให้กลุม่ บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันบาสเกตบอลไทย
ให้ก้าวสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
• พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สร้างทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
• จัดการแข่งขันกีฬาหลายระดับในประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ
• จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
• ส่งเสริมทีมบาสเกตบอลไทยให้เข้าสู่อันดับโลก
• จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล
และในปีนี้บริษัทขยายพันธมิตรไปสู่กีฬาตะกร้อ โดยช่อง MONO29 เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กีฬาตะกร้อ ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี 2561
ธุรกิจเพลง
ในยุคที่ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พฤติกรรมผู้บริโภคหันไปฟังเพลงผ่านออนไลน์ ทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย ยูทูป
ไลน์ทวี ี ฯลฯ ซึง่ เป็นบริการแบบไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยมีเพียงผูบ้ ริโภคบางส่วนทีย่ อมซือ้ บริการเพลงผ่านคลังเพลงออนไลน์
(Music Streaming) ที่เป็นที่นิยม เช่น JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify ทั้งนี้ ทาง Mono Music เผยแพร่ผล
งานของศิลปินผ่านทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย และผ่านผู้ให้บริการคลังเพลงออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ผลงานเพลงกระจายสู่ผู้ฟัง
ในทุกช่องทาง และเพลงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการท�ำแคมเปญกิจกรรมทางการตลาดผ่านออนไลน์ เน้นการ
สร้างฐานแฟนคลับให้ศิลปิน ท�ำให้ศิลปินเป็นอีกหนึ่งสื่อ หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง (Music Creator) ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อฐานแฟนคลับ และสามารถแสวงหาผู้สนับสนุนและก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบสปอนเซอร์
ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจบันเทิงของบริษทั ได้พฒ
ั นาบริการเพิม่ จากสือ่ สิง่ พิมพ์ มาเป็นสือ่ ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ mthai.com และโซเชียลมีเดีย
มาตั้งแต่ปี 2558 ท�ำให้มีฐานของกลุ่มผู้ชมอยู่จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวนิตยสารที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่าง
Gossip Star มีช่องทางให้บริการผ่าน gossipstar.mthai.com และ facebook.com/GossipstarFC ที่มีฐานแฟนเพจ
มากกว่า 2.6 ล้านคน รวมถึงยังมีหัวนิตยสารอื่นๆ อาทิ Campus Star, Bioscope, A’Lure และ Rush อีกทั้ง
บริ ษั ท ยั ง เน้ น การเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ นั ก เขี ย นที่ เ ป็ น ที่ ส นใจ (Influencer) มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น มี ฐ านแฟนเพจ
บนโลกออนไลน์ อาทิ อ.คฑา ชินบัญชร, นพ.อุเทน บุญอรณะ เจ้าของแฟนเพจ ‘หมอตุ๊ด’ และ ปั้น จิรภัทร พัวพิพัฒน์
เจ้าของแฟนเพจ ‘The Walking Backpack’เพื่อผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊ค และคลิปวิดีโอผ่าน Seeme.me
เพื่อเพิ่มกลุ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นมาก
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ธุรกิจเกม
ตลาดอุ ต สาหกรรมเกมของประเทศไทยมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2561 คาดว่ า จะมี มู ล ค่ า กว่ า
30,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยที่ตลาดโมบายเกมครองสัดส่วนมากที่สุด และมีการเติบโตมากกว่า
พีซีเกม ทั้งนี้ปีนี้ อีสปอร์ต (eSports) มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนตลาดเกมให้เติบโต ซึ่งนอกจากจะมีการจัดการ
แข่งขันตลอดทัง้ ปี และอีสปอร์ตยังถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมส์ปี 2561 ซึง่ มีสว่ นช่วยกระตุน้ วงการเกมได้มาก
ทางบริษัท โมโน เพลย์ เล็งเห็นว่าธุรกิจเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง จึงได้ติดต่อกับบริษัทผู้พัฒนาเกม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำเข้าเกม Light Shadow เกมแนวโมบา (Multiplayer Online Battle Arena) สไตล์อนิเมะ
เน้นการต่อสู้แบบทีมเพื่อท�ำลายป้อมของทีมคู่แข่ง โดยเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ได้รับการตอบรับ
ที่ดีมียอดดาวน์โหลดเกือบ 4 แสนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ในอนาคตจะมุ่งพัฒนาและจัดหาเกมใหม่ๆ ซึ่งเป็นเกม
ที่มีกลุ่มผู้เล่นในวงกว้าง รวมถึงเป็นพันธมิตรการจัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตต่อไป
ธุรกิจคอมเมิร์ซ
ส�ำหรับธุรกิจคอมเมิร์ซ เดิมกลุ่มบริษัทให้บริการด้านรับจองห้องพัก โรงแรม และบริการด้านท่องเที่ยว ผ่านกลุ่มเว็บไซต์
ของบริษัท โมโน ทราเวล ซึ่งไม่ได้มุ่งแข่งขันกับผู้ให้บริการออนไลน์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เป็นการให้บริการ
แบบเน้นการท�ำโปรโมชั่นกับพันธมิตรที่เป็นเจ้าของห้องพักและโรงแรมโดยตรง และการท�ำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
และโซเชียลมีเดีย โดยสร้างฐานลูกค้าควบคู่กับการให้บริการข้อมูลด้านท่องเที่ยวผ่าน facebook.com/HotelsThailand/
เนื่องด้วยบริษัทมีสื่อทีวี MONO29 ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ท�ำให้ในปี 2561 บริษัทได้ขยาย
ธุรกิจไปสูธ่ รุ กิจทีวโี ฮม ช้อปปิง้ ในชือ่ 29Shopping โดยทางบริษทั ได้คดั สรรสินค้าคุณภาพให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้าของช่อง

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน
กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ
คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 10 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจสื่อทีวี

6. ธุรกิจกีฬา

2. ธุรกิจสื่อออนไลน์

7. ธุรกิจเพลง

3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง

8. ธุรกิจบันเทิง

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ

9. ธุรกิจเกม

5. ธุรกิจภาพยนตร์

10. ธุรกิจคอมเมิร์ซ

โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
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กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1.1 ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตและน�ำเสนอรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างความบันเทิง
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�ำดับ
การให้บริการช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29)
ช่อง MONO29 ด�ำเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจทีวี
ดิจติ อลของประเทศไทย โดยปี 2561 ช่อง MONO29 ก้าวขึน้ มาอยูใ่ นอันดับ Top 3 โดยพร้อมมุง่ มัน่ เดินหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่หยุดยั้ง ทางสถานียังคงสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยท�ำสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว
กับสตูดโิ อหลักผูผ้ ลิตภาพยนตร์และซีรสี ต์ า่ งประเทศระดับฮอลลีวดู ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros., Walt Disney,
Universal, Paramount, Sony, CBS และในปี 2561 ได้พนั ธมิตรเพิม่ เติมความแข็งแกร่งของคอนเทนต์ คือ 20th Century Fox
โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทั้งหมด
ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางฟรีทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชัน Mono29 ทั้งระบบ iOS และ Android
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�ำเสนอผู้ชม ได้แก่
Premium Blockbuster
ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่
และภาพยนตร์ที่มี
ชื่อเสียงจากฮอลลีวูด

Thailand’s First Premiere
ภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์
จากฮอลลีวูด ออกอากาศ
บนฟรีทีวีเป็นครั้งแรกและ
เป็นช่องแรกในประเทศไทย

Hit Movies
ภาพยนตร์คุณภาพ
หลากหลายแนว
จากนักแสดงชื่อดัง

Happy Family Times
ภาพยนตร์ดี
ส�ำหรับครอบครัว

Midnight Cinema
ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์
เด่นรอบดึก

Movie Universe
ภาพยนตร์ภาคต่อ
(ฉายแบบแพ็คพิเศษ)

Premium Series
ซีรีส์สุดมันส์ ครองเรตติ้ง
อันดับต้นๆของอเมริกา

Super Series
ซีรีส์สุดฮิต
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คอนเทนต์คุณภาพอื่นๆ
		

NEW

รายการข่าว

• ทันข่าวเช้า

• ข่าวสั้น Motion News

• เจาะข่าวเด็ด The Day News Update
		

สัมภาษณ์พิเศษ

• Big Billionaire มหัศจรรย์พันล้าน

• Next Millionaire ธุรกิจพิชิตรวย

• Man Changes the World คนดีเปลีย่ นโลก

• Big Hero พลังคนดี
• คุยครบกับพบเอก

• The Morning เจาะข่าวเช้า

รายการกีฬา ทัง้ ในและต่างประเทศ

• บาสเกตบอลลีก - TBL, TBSL, ABL, NBL

• การแข่งขันมวย MONO29 Top King World

Series - ชลบุร,ี สาธารณรัฐประชาชนจีน
• การแข่งขันตระกร้อ ไทยแลนด์ลกี 2018

กิจกรรมพิเศษ MONO29 World
Trip 7 ทริป 7 ประเทศ
เกาะฮ่องกง ฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์
เกาะบาหลี อินโดนีเซีย โกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย
และโอซาก้า ญี่ปุ่น

พร้อมทัง้ มีกจิ กรรมทางการตลาด ร่วมกับพันธมิตรทีห่ ลากหลาย ลงพื้นทีท่ วั่ ประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29 Movie
Preview ตลอดทั้งปี งานดนตรีหรือคอนเสิร์ตอย่าง Transmission Thailand 2018 (EDM Concert), John Legend
Darkness and Light Tour, Route66 Summer Party (Songkran Festival), S2O Songkran Music Festival 2018,
BOYd50th #2 Simplified The Concert, คอนเสริตจากภูผาถึงทะเล สามต�ำนานเพลงเพื่อชีวิต 70 ปี หงา คาราวาน,
Season of Love Song 9 ฯลฯ และงานเทศกาล Bangkok Comic Con X Thailand Comic Con 2018, เดอะมอลล์
ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อร่อยทั่วไทย, งานนิทรรศกาลระดับโลก The Marvel Experience Thailand รวมถึงงานวิ่งต่างๆ
และงานแข่งขันไตรกีฬา อาทิ งานขอนแก่นมาราธอน, Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 (วิ่งผ่าเมือง),
12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพ และงาน Bangsean 21
อีกทั้ง ได้รับความไว้วางใจจากเมืองพัทยา ให้จัดงานเคาท์ดาวน์ “Mono29 Pattaya Countdown 2019 : Universe of
Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจาก
เมืองพัทยาและผู้สนับสนุนทั้งหมด และมีผู้มาร่วมงานกว่า 100,000 คน
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1.2 ธุรกิจทีวดี าวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็นผูผ้ ลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตัง้ แต่ปี 2553
ช่อง MONO PLUS (โมโน พลัส) ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกย�้ำความแรง เสิร์ฟเนื้อหาสนุก มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
MONO PLUS เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยแนวคิ ด ของช่ อ งในรู ป แบบ “ความสนุ ก
ไม่ มี วั น จบ” น� ำ เสนอรายการโทรทั ศ น์ ที่ เ น้ น คุ ณ ภาพซึ่ ง ถ่ า ยท� ำ ด้ ว ย
ระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์
ระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร์ ละครไทย ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ
รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา อาทิเช่น บาสเก็ตบอลลีก
ทั้งในและต่างประเทศ, ตระกร้อไทยแลนด์ลีก และการแข่งขันเกมออนไลน์ ‘สิงห์โปรลีค E-Sport’ ซึ่งผู้ชมสามารถรับชม
ได้ทางระบบ C-Band ได้แก่ จานด�ำ Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI, Thaisat, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ,
กล่อง IPTV ระบบ Cloud ของ 3BB และ TOT อีกทั้งรับชมได้ทางเว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง
รายได้หลักของธุรกิจสือ่ ทีวี MONO29 และ MONO PLUS มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผสู้ นับสนุนรายการ (Sponsor)
หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซือ้ ช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพืน้ ทีแ่ สดงตราสินค้า

2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online
Marketing Solution) กับบริษัทคู่ค้า ตั้งแต่วางแผนแคมเปญและบริการพื้นที่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั บริษทั ได้มงุ่ พัฒนาและสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ทีร่ บั ชมแบบไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ซึง่ ผูช้ มสามารถเลือกชมได้ตามทีต่ อ้ งการ และมีรายได้จากการโฆษณาในรูปแบบ Advertising Video On Demand (AVOD)
ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาตามจ�ำนวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่
Mthai.com เป็นเว็บไซต์บคุ คลสังคมของประเทศไทย ในปี 2561 มีผเู้ ยีย่ มชมเว็บไซต์เฉลีย่ เป็นจ�ำนวน 25 ล้านคนต่อเดือน
(อ้างอิงจาก Google Display Network) มีเนือ้ หาครอบคลุมในหมวดบันเทิง ข่าว กีฬา ผูห้ ญิง ผูช้ าย วัยรุน่ และอืน่ ๆ อีกมากมาย
Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภาพ ที่เริ่มเปิดให้บริการในปลายปี 2560 ให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร
(Total Online Marketing Solution) กับบริษทั คูค่ า้ เริม่ ตัง้ แต่วางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพืน้ ทีโ่ ฆษณาให้ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรับชมคลิปวีดโี อ (Pre-Roll Ad.) ระหว่างการชมวิดโี อ
(Mid-Roll Ad.) และหลังการชมวิดโี อ (Post-Roll Ad.) รวมทัง้ ผลิตเนือ้ หาทีส่ อดแทรกสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง (Advertorial) ขึน้ อยูก่ บั
งบประมาณและตามความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2561 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็นจ�ำนวน 10 ล้านคนต่อเดือน
(อ้างอิงจาก Google Display Network)
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen (Subscription Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั เป็นผูจ้ ดั หาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิง ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ตา่ งๆ ซึง่ เป็นการน�ำเสนอคอนเทนต์ Video ในรูปแบบ
การบอกรับสมาชิก มีทงั้ การให้บริการแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถสมัครสมาชิกเพือ่ ชมคอนเทนต์
แบบไม่จ�ำกัดตามระยะเวลาก�ำหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand (TVOD) การชมแบบรายคอนเทนต์
หรือรายครั้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่
Monomax เป็นผู้ให้บริการ Online Movie Streaming เจ้าแรกๆ
ของประเทศไทย ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์
ด้วยคอนเทนต์จากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ชั่วโมง
ทั้ ง ภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล ภาพยนตร์
นอกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม กีฬา การ์ตูน ซีรีส์ และสารคดีต่างๆ
ซึ่งรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี
สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อนื่ ๆ อาทิ Android box Chromecast
ฯลฯ และรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อีกทั้งยัง
พัฒนาเทคโนโลยีวีอาร์ (Virtual Reality) เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับ
แอปพลิเคชัน ท�ำให้ได้ภาพคมชัดสมจริง คุณภาพระดับ HD
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Mono Mobile เป็นผู้ให้บริการข้อมูลความบันเทิง ในรูปแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยมี บริการ Tutor Me
เป็นบริการคลังความรูท้ สี่ ามารถเรียนออนไลน์ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา มีการสอนในรูปแบบ Edutainment ทีน่ า่ สนใจหลากหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ ติวเข้ม ภาษา ธุรกิจ ดนตรี และไลฟ์สไตล์ โดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
พร้อมเทคโนโลยีระบบวัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน ซึ่งรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
Mono Astro เป็นผู้ให้บริการด้านการพยากรณ์จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ชื่อดัง ผ่านระบบออนไลน์ (Online
Horoscope) ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ได้โดยง่าย กับแอปพลิเคชัน Horolive ดูดวงออนไลน์ ศูนย์รวม
นักพยากรณ์ มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จากหลากหลายศาสตร์แห่งการพยากรณ์ อาทิ โหราศาสตร์ไทย
ไพ่ยิบซี ฮวงจุ้ย ฯลฯ ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ หรือข้อแนะน�ำในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ อีกทั้ง
ได้รวบรวมคอนเทนต์การพยากรณ์ น�ำเสนอผ่านเว็บไซต์ https://horoscope.mthai.com และการบริการในรูปแบบดิจติ อล
คอนเทนต์ผา่ นโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกรับค�ำพยากรณ์ได้รายวันตามนักพยากรณ์หรือศาสตร์ทไี่ ด้เลือกไว้
บริการด้านสื่อและคอนเทนต์ความบันเทิงในต่างประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ปี 2561 เศรษฐกิจของเมียนมาร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาล
ออกนโยบาย และกฎหมาย มีการตั้งกระทรวงใหม่ในการผลักดันเศรษฐกิจ เพื่อดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
ในหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านท่องเที่ยว รวมถึงการบริการทุกด้าน เนื่องจากเมียนมาร์ยังขาดผู้ประกอบการท้องถิ่น
ที่แข็งแกร่ง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุน ประกอบกับสถานการณ์การเมืองมีความสงบ แม้จะมีเหตุเรื่อง
ชาวโรฮิงญาบ้าง แต่ถอื ว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี ส�ำหรับค่าเงินจัตประสบปัญหาอ่อนตัวมากในไตรมาส 3-4
รัฐบาลและธนาคารกลางของเมียนมาร์ได้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือ ท�ำให้ค่าเงินดีขึ้นเล็กน้อย
ต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ธุรกิจให้บริการข้อมูลและบันเทิงของโมโน เมียนมาร์ ยังมีทิศทางไปได้ดี และมีโอกาสอีกมาก
ภาพรวมตลาดเติบโตอย่างชัดเจนในไตรมาส 4/2560 และต่อเนื่องมาถึงปี 2561 เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Operator) ทั้ง 4 ราย ใช้กลยุทธ์สงครามราคา จึงท�ำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนซิมบ่อย เพราะซิมใหม่ถูกกว่า มีทั้ง
ค่าโทรและอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตยังมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับรายได้ ทางโมโน เมียนมาร์
ร่วมมือกับ Telenor Myanmar ท�ำกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการแจกของรางวัล ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นกว่าปีก่อน
รวมถึงใช้โอกาสนีท้ ำ� กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยบริจาคเงินช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ บ้านพักคนชรา, มูลนิธชิ ว่ ยเหลือ
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ HIV และมูลนิธชิ ว่ ยเหลือศพไร้ญาติ ซึง่ ทางบริษทั ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานดังกล่าว ท�ำให้มี
Local Content มาเข้าร่วมด้วยมากมาย ในอนาคต ทางโมโน เมียนมาร์มีแผนการน�ำคอนเทนต์ต่างๆ ไปให้บริการ
ที่เมียนมาร์มากขึ้น ทั้งภาพยนตร์ และซีรีส์ โดยการเข้าร่วมกับช่องฟรีทีวีของเมียนมาร์ รวมถึงการน�ำแอปพลิเคชัน
Monomax ไปให้บริการที่เมียนมาร์อีกทางหนึ่ง

รายงานประจ�ำปี 2561
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4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผู้ให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะทุกเพลง
สดชื่นทุกวัน” ส�ำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั้งไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง
monofresh915.com และแอปพลิเคชัน Mono Fresh เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึง
ร่วมพูดคุยกับเหล่าดีเจสวยหล่อ และฟังเพลงแบบ Live Streaming ได้ทาง facebook.com/MonoFresh91.5
ในปี 2561 บริษัทพัฒนาและต่อยอดธุรกิจโชว์บิซ โดยได้พันธมิตรส�ำคัญอย่าง ธนาคารออมสิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) ในจัดการแสดงพรีเมี่ยมคอนเสิร์ตให้กับลูกค้า รวม 14 คอนเสิร์ต ในงาน GSB WOW Concert, Original
Concert และ Legend of Rock Concert ซึ่งจัดขึ้นที่ Mono29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ ด้วยศิลปินคุณภาพจากหลายค่าย
และเวทีพร้อมจอ LED 270 องศาที่สวยงาม

34

กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)
5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประกอบธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษทั โมโน ฟิลม์ จ�ำกัด ตัง้ แต่การผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์
คุณภาพหลากหลายแนว การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการน�ำออก
ฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจสือ่ ทีวขี องบริษทั ซึง่ ออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสือ่ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Monomax
อีกด้วย
ในปี 2561 บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด ได้เปิดตัว
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง คือ App War แอปชนแอป
เป็นภาพยนตร์รกั โรแมนติกคอมมาดี้ ว่าด้วยเรือ่ ง
ของกลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่ในวงการ Start Up
พร้อมเหล่านักแสดง Gen Y อาทิ นัท ณัฏฐ์ กิจจริต,
จิงจิง วริศรา ยู, เติร์ท ธนาภพ อยู่วิจิตร และอร
BNK48 ก�ำกับโดย เสือ ยรรยง คุรุอังกูร อีกเรื่อง
คือ The Pool นรก 6 เมตร ภาพยนตร์สยองขวัญ
ลุ้นระทึกกับการเอาชีวิตรอดจากจระเข้ในสระลึก
ซึ่งนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทย
ก�ำกับโดย พิง ล�ำพระเพลิง พร้อมได้นกั แสดงมาก
ฝีมืออย่าง เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ และนางเอก
เกรซ รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม
นอกจากนี้ บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำ หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ทั้งในประเทศ ได้แก่
สหมงคลฟิล์ม, ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, พระนครฟิลม์, การ์ตูนคลับ, และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยุโรป-อเมริกา
Europacorp, Altitude Films, Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media ทางเกาหลี Lotte Entertainment,
JTBC, CJ Entertainment ทางจีน ฮ่องกงและญี่ปุ่น Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion
Pictures, Edko Films, Toei Animation และผู้ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club
(Movies Matter) ฯลฯ
และภาพยนตร์ต่างประเทศที่น�ำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2561 มีจ�ำนวนรวม 14 เรื่อง ล้วนเป็นภาพยนตร์คุณภาพ
ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยม หรือภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี และมี
แผนที่จะน�ำภาพยนตร์ต่างชาติที่มีคุณภาพทั้งจากฮอลลีวูดและเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง
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ภาพยนต์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2561
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6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Mono Sports Entertainment มุง่ เน้นการสนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา และบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ให้เป็นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวางมากขึน้ ในรูปแบบ Sport Entertainment ทีไ่ ม่เหมือนใคร เพือ่ ให้บาสเกตบอลเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของกีฬาอาชีพ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยม และถ่ายทอดออกอากาศผ่านสือ่ ต่างๆของกลุม่ บริษทั อย่าง MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com
ในปี 2561 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันบาสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ การกีฬา
แห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย (TBA), สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ (OBEC) ร่วมกันจัดลีกบาสเกตบอลขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เวทีให้นักกีฬาและเยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการก้าวสู่ระดับสากล โดยมีลีกส�ำคัญ ดังนี้
GSB Thailand Basketball Super League (GSB TBSL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 27 มกราคม - 1 เมษายน 2561 มีทีม
สโมสรชั้นน�ำจากประเทศไทย และต่างประเทศ อย่าง ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม และลาว รวม 10 ทีม เป็นรายการ
ที่ทีมโมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ สามารถคว้าแชมป์ได้ส�ำเร็จ
GSB Thailand Basketball League (TBL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 5 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2561 เป็นลีกการแข่งขัน
ระดับอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทีมเข้าร่วม 10 ทีม เพื่อพัฒนาวงการบาสเกตบอล และนักกีฬาอาชีพให้มีความ
สามารถในระดับแถวหน้าของอาเซียน และสนับสนุนการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในลีกระดับภูมิภาค
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OBEC - MONO Champion Cup กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการ
เเข่งขันบาสเกตบอลระดับนักเรียน เพื่อชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นปีที่ 2 ระหว่าง 3 พฤษภาคม ถึง
10 กรกฎาคม 2561 โดยมีการชิงชัย 6 รุ่น ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุ 14 ปี อายุ 16 ปี และ อายุ 18 ปี รวมทั้งสิ้น 57 จังหวัด
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพเด็กไทยให้สามารถก้าวสู่บาสเกตบอลอาชีพได้ในอนาคต
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการถ่ายทอดการแข่งขันรายการ FIBA ASIA CUP 2021 SEABA PRE-QUALIFIERS และ
การแข่งขัน ตะกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2018 ครั้งที่ 17

7. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงทีเ่ กีย่ วกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ทัง้ การร่วมงานกับศิลปิน
นอกค่ายผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ Pitchs Music อาทิ หนึ่ง อภิวัฒน์, ขนมจีน, เต๋า เศรษฐพงศ์,
นิโคล เทริโอ และโบ สุนิตา และการเปิดตัวศิลปินใหม่ ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมีคุณภาพ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ
วง Gelato, วง Blue Gents เพือ่ สร้างทางเลือกทีแ่ ตกต่างให้กบั กลุม่ ผูฟ้ งั ปัจจุบนั บริษทั เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจติ อล
ทัง้ บริการดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสาย การบริการผ่านคลังเพลงออนไลน์ทเี่ ป็นทีน่ ยิ ม อาทิ JOOX, iTunes, Apple Music,
Spotify รวมถึงมีช่องทางติดตามผ่านทาง facebook.com/monomusic และ youtube.com/MrMonoMusic นอกจากนี้
ยังรับผลิตโฆษณาทางทีวี (TVC) และการจัดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตตามโรงเรียน หรืองานคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส�ำหรับ
บริษัทต่างๆ ส�ำหรับลูกค้า
ส�ำหรับการบริหารจัดการนักแสดงและศิลปิน ด�ำเนินงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ เน้นการคัดสรรผูท้ มี่ บี คุ ลิกดี มีลกั ษณะ
โดดเด่น มีความสามารถหลากหลาย และสร้างโอกาส ประสบการณ์การท�ำงานในฐานะนักแสดงซีรีส์ ช่อง MONO29
ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงานอื่นในวงการบันเทิง ผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จักผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
สร้างฐานแฟนคลับหรือผู้ติดตามผลงาน เพื่อให้สามารถต่อยอดในงานวงการบันเทิงด้านอื่นๆ
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8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่น�ำเสนอ เนื้อหา สาระ
ความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนื้อหาหลากหลายแนว ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ
Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
นิตยสารรัช (Rush) เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ส�ำหรับผู้ชาย
วางจ�ำหน่ายเป็นรายเดือน น�ำเสนอภาพของเหล่าดารา นางแบบ
ทีม่ ชี อื่ รวมถึงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี
นิ ต ยสารอะลั ว ร์ (A’Lure) เป็ น นิ ต ยสารรายสองเดื อ น
น�ำเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้น
การถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็นนิตยสารบันเทิง
แนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผง
ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจ�ำหน่ายเป็นรายปักษ์
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน น�ำเสนอ
คอนเทนต์รปู แบบสือ่ บันเทิงออนไลน์ทมี่ ผี ตู้ ดิ ตามผ่านโซเชียลมีเดีย
กว่า 2.6 ล้านคน โดยยังคงน�ำเสนอทุกเรือ่ งราวในวงการบันเทิง
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) เป็นนิตยสารรายสองเดือน
ที่น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างประเทศ
โดยเน้นทั้งภาพยนตร์ชื่อดังและภาพยนตร์นอกกระแส
นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) เป็นนิตยสารแจก
ฟรีรายเดือน ที่น�ำเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่างสถาบัน
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) เป็น E-magazine รายเดือน แนวสตรีทแฟชั่นของเหล่าบรรดาศิลปิน
เซเลบริตี้เมืองไทย เพื่อให้สาวกได้อัพเดทความเคลื่อนไหวของแฟชั่น มิกซ์แอนด์แมตช์ตามเหล่าศิลปินคนโปรด
กลุ่มหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค
ภายใต้ส�ำนักพิมพ์ในเครือ โมโน พับลิชชิ่ง ประกอบด้วย 5 ส�ำนักพิมพ์ ซึ่งผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ได้รับลิขสิทธิ์
จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวของแต่ละส�ำนักพิมพ์ ดังนี้
ส�ำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) น�ำเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงยุคปัจจุบันสะท้อนถึงความเข้มแข็ง
ในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวิตและทัศนคติที่มีต่อสังคม ผ่านเรื่องราวร่วมสมัย
ส�ำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) น�ำเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทั้งฝั่งเอเชีย และตะวันตก ซึ่งคัดสรรมา
โดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส
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ส�ำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) น�ำเสนอหนังสือที่ถ่ายทอดความลุ่มหลงในเรื่องราวเฉพาะด้านที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง หรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่สะท้อนความสนุก การสร้างสรรค์
หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน
ส�ำนักพิมพ์มูฟ (Move Publishing) น�ำเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิดการบริหารธุรกิจ ปรัชญาองค์กร
จากนักบริหารและบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรือจุดประกายความฝัน ความคิด
สร้างสรรค์
ส�ำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) น�ำเสนอเนื้อหาด้านความเชื่อ โหราศาสตร์ การพยากรณ์ ฮวงจุ้ย
และการเสริมสร้างพลังชีวิตด้วยธรรมชาติ ครบทุกเรื่องราวการด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักราศีธาตุ
นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารจัดการประกวด GSB Gen by Campus Star 2018 ซึง่ ถือเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีทเี่ ปิดโอกาสให้นสิ ติ
นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และพัฒนาบุคลิภาพของตนเอง โดยจัดกิจกรรมในแต่ละภูมภิ าค ทัง้ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และถือเป็นการประชาสัมพันธ์
นิตยสาร และบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง

9. ธุรกิจเกม (Game Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Mono Play มุ่งมั่นพัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมประเภทต่างๆ ได้ทั้ง
บนเว็บไซต์ และบนสมาร์ทโฟน โดยผู้เล่นสามารถติดตามเกมที่บริษัทให้บริการได้ผ่านทาง Playplay.in.th ซึ่งรวบรวม
เกมแนวแคชชวล (Casual Game) ที่เล่นแบบง่ายๆ และมีเกมให้เลือกหลากหลาย ให้บริการเกมในรูปแบบเกมบุฟเฟต์
สามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัลมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันเกม ทีส่ ามารถเล่นบนสมาร์ทโฟน และดาวน์โหลดได้ทงั้ ระบบ Android และ iOS ในรูปแบบ
Single game คือ Boxing Angel ซึง่ เป็นเกมแอคชัน่ แบบอาร์พจี ี ส�ำหรับกลุม่ ทีช่ นื่ ชอบเกมการต่อสูด้ ว้ ยมวยของสาวญีป่ นุ่
อนิเมะ และในปี 2561 เปิดตัวเกม Light Shadow ซึง่ เป็นเกมแนวโมบา (Multiplayer Online Battle Arena) สไตล์อนิเมะ
ที่เล่นกันในรูปแบบทีมเพื่อท�ำลายป้อมของคู่แข่ง ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 4 แสนครั้ง ในอนาคตบริษัทพร้อมที่จะ
พัฒนาเกมใหม่ๆ รวมถึงการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตแบบทัวร์นาเมนต์ เพื่อสร้างฐานแฟนเกมให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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10. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิ้ง
และออนไลน์ โดยในปี 2561 เปิดธุรกิจใหม่ คือธุรกิจทีวี
โฮม ช้อปปิ้ง ผ่านช่อง MONO29 ภายใต้ชื่อ 29Shopping
ซึง่ มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลายทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน จากทัง้
ในและต่างประเทศ สั่งซื้อสินค้าได้สะดวกผ่าน Call Center 02 - 100 - 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทาง
Social Network โดยมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ยังคงให้บริการด้านท่องเที่ยว บริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online
Hotel Booking) แบบครบวงจร ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอืน่ ๆทัว่ โลก รวมถึงแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในรูปแบบทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม โดยให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยังมีช่องทางน�ำเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามกว่า 600,000 คน ทาง facebook.com/HotelsThailand อีกทั้งยังให้บริการ
จ�ำหน่ายตั๋วชมการแข่งขันบาสเกตบอลและตั๋วชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทในเครืออีกทางหนึ่ง
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�ำหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและจัดหาคอนเทนต์
ที่มีความน่าสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดท�ำ รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้านต่างๆ อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์
ช่อง โมโนทเวนตี้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตเพลงค่ายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร์ค่ายทีโมเมนต์ ทีมผลิตนิตยสาร
กอซซิป สตาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมถึง
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการต่างๆ ท�ำให้คอนเทนท์มีความหลากหลาย
และตอบสนองในทุกความต้องการของผู้บริโภค
บริษัทน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นคอนเทนท์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพ
ของระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการ
บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานเข้ามาร่วมงาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกด้าน ทั้งบุคลากรเบื้องหน้า อาทิ ศิลปิน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ได้มีการจัดอบรมและพัฒนา
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

41

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ประเมิน ติดตาม และ
ควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ มีหน้าทีร่ ายงานสถานะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี
การแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอลในภาพรวมปีที่ผ่านมานั้น ยังคงมีการแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นไป
อย่างดุเดือดในกลุม่ ของผูน้ ำ� ตลาด โดยแต่ละช่องมีการปรับกลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ ดึงดูดผูช้ มทัง้ การปรับรายการให้เป็นทีส่ นใจ
อยู่ตลอดเวลา และใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมากในการจัดหาคอนเทนต์หรือผลิตรายการให้ตรงใจผู้ชม เพื่อสร้างคะแนนนิยม
TV Rating ของผู้รับชมให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ด�ำเนินการช่องทีวีสามารถปรับราคาขายสื่อโฆษณาทีวีได้สูงขึ้น
โดยในปีที่ผ่านมา ส�ำหรับช่องเจ้าตลาดเดิมยังคงมีจุดเด่นและประสบความส�ำเร็จในการส่งละครไทยติดกระแสเพื่อเรียก
เรตติ้งผู้ชมได้อย่างมาก จึงท�ำให้ยังคงรักษาการเป็นผู้น�ำของตลาดเอาไว้ได้ และในส่วนของช่อง MONO29 ด้วยจุดแข็ง
“หนังดี ซีรีส์ดัง” ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ส�ำคัญอีกปีหนึ่งที่แสดงให้เห็นก้าวการพัฒนาที่ส�ำคัญ เนื่องจากช่อง MONO29
สามารถขยับอันดับขึ้นมายืนในอันดับที่ 3 และรักษาอันดับไว้ได้อย่างมั่นคงเกือบตลอดทั้งปี
ส�ำหรับกลุ่มบริษัท มีช่องทีวีให้บริการอยู่สองช่องด้วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดาวเทียมช่อง MONO PLUS
ได้วางแนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก ที่จะเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับโลกให้แก่ผชู้ มต่อเนือ่ ง และตลอดระยะเวลา 5 ปีทใี่ ห้บริการช่อง MONO29 ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
ท�ำให้หลายช่องปรับกลยุทธ์หันมาซื้อภาพยนตร์เพื่อลงช่องมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับพันธมิตรทางการค้ากับสตูดิโอใหญ่ระดับโลก (Major Studio) หลายแห่งเพิ่มขึ้น มีการท�ำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ทพี่ เิ ศษกว่าทีอ่ นื่ ในลักษณะทีเ่ ป็น First Premiere หรือการได้ออกอากาศทางโทรทัศน์บนช่องฟรีทวี เี ป็นทีแ่ รก
บนช่อง MONO29 ตามเงื่อนไขของลิขสิทธิ์ การสร้างพฤติกรรมให้ผู้ชมติดตามชมช่อง MONO29 ในช่วงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ วันหยุดยาว (นักขัตฤกษ์) ด้วยกลยุทธ์การฉายแบบ Movie Pack เป็นการจัดภาพยนตร์ภาคต่อมาฉาย
แบบต่อเนื่องทุกวันทุกภาค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังคงพัฒนาซีรีส์ไทยที่เน้นคุณภาพ
สนองความต้องการของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังค�ำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ชม โดยมีการวิเคราะห์
ผังรายการและการคัดเลือกคอนเทนต์ โดยเริม่ มีการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัตติ ามผลการตอบรับของผูช้ ม ท�ำให้สามารถ
จัดสรรคอนเทนต์มาลงช่องในแต่ละรอบวันและเวลาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก ทุกคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์จากอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจด้านออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พัฒนาและปรับรูปแบบการให้บริการให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตรงกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ลดลงและ
เปลี่ยนไปดูคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากขึ้น จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว
ทางบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์คือแอปพลิเคชัน MONO29 เพื่อรองรับ
การเติบโตการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ และอีกพฤติกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบ
ภาพยนตร์ ที่ ยิ น ดี จ ่ า ยค่ า สมาชิ ก เพื่ อ รั บ ชมภาพยนตร์ แ บบ On-Demand ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น
อุปกรณ์ทวี สี ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกง่ายดาย ท�ำให้เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูท้ ชี่ นื่ ชอบภาพยนตร์สามารถ
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รับชมภาพยนตร์ในแบบ On-Demand ได้ทบี่ า้ น ผูช้ มสามารถเลือกเรือ่ งภาพยนตร์ทตี่ อ้ งการและเปิดรับชมในเวลาสะดวก
เมื่อใดก็ได้ โดยปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการที่เปิดบริการในรูปแบบภาพยนตร์แบบ On-Demand ผ่านอินเทอร์เน็ตนี้แล้ว
และก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ทางบริษัทได้เห็นถึงความส�ำคัญและความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ จึงได้เพิ่มบริการ
Monomax ซึ่งมีจุดเด่นที่ส�ำคัญที่มี ซีรีส์ หนัง กีฬา ระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ดูไม่อั้นมากกว่า 20,000 ชั่วโมง
รวมทัง้ การให้บริการในรูปแบบของเสียงพากย์ภาษาไทย ดังนัน้ ด้วยจุดเด่นด้านความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีของบริษทั
ท�ำให้บริษทั สามารถขยายธุรกิจมาทางแพลตฟอร์มดิจติ อลได้โดยง่าย อีกทัง้ สามารถเชือ่ มโยงคอนเทนต์เข้ากับแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในปีที่ผ่านมา มีการละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนตร์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็นหนึ่งใน
คอนเทนต์หลักส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน โดยทางบริษัทมีการตั้งหน่วยงานกฎหมายเพื่อด�ำเนินการ
ทางกฎหมายกับผูท้ นี่ ำ� คอนเทนต์ของบริษทั ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมถึงการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ตดิ ตาม
และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนต์ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ในการค้นหาเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ และใช้เก็บ
หลักฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับด�ำเนินการทางกฎหมายกับผูล้ ะเมิดลิขสิทธิค์ อนเทนต์ของบริษทั ส�ำหรับในส่วนของการป้องกัน
การถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากภายในนั้น บริษัทได้เพิ่มระบบการจ�ำกัดสิทธิผู้ใช้งานการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ของบริษัท
ในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินการจัดท�ำคอนเทนต์ และในส่วนของการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านทางช่องทางดิจิตอลต่างๆ
บริษัทได้มีการใช้ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการเข้ารหัส ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ
ก�ำหนดสิทธิ์การใช้งานควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการถูกคัดลอก
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ ทางสมาพั น ธ์ ภ าพยนตร์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง การรวมตั ว กั น กั บ
ค่ายภาพยนตร์ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อวางแผนและจัดท�ำระบบเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิและร่วมก�ำหนดนโยบาย
ระยะยาว เพื่อจัดการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยปัจจุบันทาง กสทช. และหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความส�ำคัญกับปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแล พร้อมมีบทลงโทษชัดเจน จึงคาดว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
นั้นจะลดน้อยลง

4. ความเสี่ยงในด้านการจัดการความปลอดภัยการใช้ข้อมูลและคอนเทนต์ที่ส�ำคัญ
เทคโนโลยีที่ปรับตัวไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ และเป็นข้อเสียเปรียบที่ต้องระวังป้องกัน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงระมัดระวังในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล และการเจาะระบบ โดยแยกข้อมูลในส่วนของข้อมูลทางธุรกิจ
และไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ บรรจุในระบบคอมพิวเตอร์แบบระบบปิด ที่ไม่สามารถเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตภายนอกได้
รวมทั้งควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงห้องดังกล่าวตามอ�ำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลทั่วไป เช่น เอกสาร
น�ำเสนอ ข้อมูลสถิติ แบบฟอร์ม ได้ใช้ระบบคลาวด์ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถท�ำงานจากนอกสถานทีไ่ ด้
ท�ำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเอกสารน�ำเสนอเหล่านั้นได้ แต่ยังต้องเข้าด้วยการมี
รหัสลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบป้องกันเรื่องการเจาะระบบจากภายนอกอีกขั้นหนึ่ง
เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโน คือ ภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศ ซึ่งในการท�ำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ต่างๆ จากต่างประเทศ จะก�ำหนดเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น และเป็นสิง่ ทีย่ ากต่อการคาดเดา เนือ่ งจากมีปจั จัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น
ทัง้ ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งก�ำไร
เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยง
แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ส่งผลให้เกิดเป็นผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ แม้ว่าการควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่
สามารถท�ำได้ แต่ทางบริษัทได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้ โดยใช้เครื่องมือ
ที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง ด้ ว ยการท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า (Forward FX)
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซือ้ และช�ำระเงินต่างๆ ระหว่างประเทศ ซึง่ ท�ำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างแม่นย�ำ
ลดความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 64.29 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ
และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยว่าจ้างบริษัทผู้ช�ำนาญการจากภายนอกที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง ดังนี้
1. เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีแพ่ง     เดือนมกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา
ให้บริษัทช�ำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อ
เดือนมกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องช�ำระ
ค่าเสียหายตามที่ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา
คดีอาญา  เดือนเมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา
ให้บริษัทช�ำระเงินค่าปรับจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องช�ำระ
ค่าปรับตามที่ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา
เดือนพฤษภาคม 2561 โจทย์ยื่นฎีกาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
2. เดือนกรกฎาคม 2560 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การแพร่ภาพและเสียงในระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของบริษัท
ในคดีอาญา โดยเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชั้นต้น
มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างที่โจทก์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

• เดือนสิงหาคม 2561 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม ในคดีอาญา โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 25 มีนาคม 2562

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่ได้บันทึกส�ำรองส�ำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี และมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร กลุม่ บริษทั โมโน ยึดมัน่ คุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย และด�ำเนินงาน
โดยตัง้ อยูบ่ นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม จึงได้วางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลทีด่ ี
โดยบริษัทสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท น�ำศักยภาพ บุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ พร้อมทัง้ ร่วมมือกับเครือข่ายทัง้ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคม ด�ำเนินงานเพือ่ ประโยชน์อย่างสูงสุด
ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานองค์กรเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่งคง
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้วางแนวการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต โดยมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ภายใต้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการ
ท�ำงานอย่างมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นสืบไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้สื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การแจ้งนโยบายการให้และรับของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” มาอย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3/2559 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ รวมถึง
การติดตามการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ ทั้ง ส่วนงานขายและการตลาด ส่วนงานจัดซื้อและท�ำสัญญา การบัญชีและ
การเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูล โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มชี อ่ งทางส�ำหรับรับเรือ่ งร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึง
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยในปี 2561
ไม่พบรายงาน หรือการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท อีกทั้ง การที่บริษัทท�ำธุรกิจ
ด้านสือ่ ยังมีสว่ นช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อสาธารณะเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา
สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม และไม่กระท�ำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว
หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทัง้ วางแนวทางการติดตามก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มิให้เข้าข่ายการกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาค
ดังกล่าว และปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุม่ บริษทั โมโน ให้ความส�ำคัญกับพนักงานเป็นล�ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้ การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม
การท�ำงาน สวัสดิการ การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อมองค์กร
และปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษทั ปฏิบตั ภิ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้างงาน มีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามทีต่ กลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ สะท้อนเป้าหมาย
ธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความส�ำเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ในส่วนของสวัสดิการ บริษทั จัดหาสวัสดิการทีส่ นับสนุนทัง้ ด้านความมัน่ คง สุขภาพ และสร้างความสุข
ให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม
งานเลีย้ งสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมทีส่ ร้างคุณธรรม จริยธรรม อาทิ งานท�ำบุญประจ�ำเดือนเกิด งานช่วยเหลือสังคม
ต่างๆ เพือ่ สร้างก�ำลังใจให้กบั พนักงาน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั มุง่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
มาตรฐานสากล และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีน่ ำ� มาประยุกต์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน โดยบริษทั ส่งเสริม
ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ทีด่ รี ว่ มกัน
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บริ ษั ท พร้ อ มสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ แ ละสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทัง้ นี้ ในปี 2561 ไม่ปรากฎว่ามีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ
หรืออัตราการเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษทั มีชอ่ งทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ทีด่ แู ลเรือ่ งนัน้ ๆ
รวมถึงการแจ้งการกระท�ำความผิดทีเ่ กิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ หรือผ่านทรัพยากรบุคคล
ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษทั จะด�ำเนินการหาข้อเท็จจริงเพือ่ หาทางแก้ไข
หรือลงโทษผูก้ ระท�ำผิด และบริษทั จะให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้ง และมิให้ได้รบั ผลกระทบ
ต่อสถานภาพการท�ำงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

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

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�ำงานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�ำสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า
On the job training ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่
Tutor (แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น�ำเสนอ
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน�ำ
(Coaching) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค�ำแนะน�ำ
ในการท�ำงานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้แต่ละระดับต�ำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม
ต่อการท�ำงาน และพร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรทีพ่ นักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเครือ่ งมือบริหารจัดการ
องค์ความรู้ Knowledge Management (KM) หลักสูตรออนไลน์ ระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
การเรียนรู้เพื่อน�ำไปต่อยอดการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ล้านบาทและมีพนักงาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 86.01 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี้ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันแบดมินตัน ทีวีสามัคคีคัพ
ครั้งที่ 3 โดยทีม MONO29 คว้าแชมป์ประเภทดิวิชั่น 1 และการแข่งกีฬาเชื่อมสามัคคีแจ้งวัฒนะสัมพันธ์ 2561

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านสือ่ และสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษทั มุง่ เน้นการน�ำเสนอทัง้ สาระและความบันเทิงทีค่ รอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมค�ำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้ง
มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบดูแลลูกค้าและผูบ้ ริโภคของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, หน่วยงาน Call Center,
เว็บมาสเตอร์, เจ้าหน้าทีด่ แู ลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ทีค่ อยแนะน�ำการใช้งานบริการต่างๆ รับเรือ่ งร้องเรียน
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
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ช่อง MONO29 สร้างสรรค์เนือ้ หาและรายการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม อาทิ รายการทันข่าวเช้า ช่วงคนดีเปลีย่ นโลก
น�ำเสนอเรือ่ งราวของบุคคลทีท่ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ยกย่อง และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนทัว่ ไป
เว็บไซต์ mthai.com รายงานข่าวสารครอบคลุมทุกมิติ รวดเร็ว และเทีย่ งตรง จากเหตุการณ์ทมี หมูปา่ 13 ชีวติ ติดถ�ำ้ หลวง
จังหวัดเชียงราย Twitter : MThai ได้รับการยอมรับว่าให้ข่าวสารได้ชัดเจน ตรงประเด็น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาต่างๆ ทั้งของบริษัทเองและของหน่วยงานภายนอก เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมแบบขยายวงกว้าง

• บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนให้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ประเภท
นิติบุคคล) ในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561”

• รายการทันข่าวเช้า ช่อง MONO29 ได้รบั รางวัลเกียรติยศ ตาชัง่ ทอง

ในฐานะ บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2560 สาขาผู้ให้ความรู้
ความเข้าใจต่อประชาชน โดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมสถาบั น คุ ้ ม ครอง
สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

• ช่อง MONO29 ได้รับโล่รางวัล สื่อสนับสนุนดีเด่น 250 ปี

ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยกองทัพเรือ

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นหนึง่ ในนโยบายทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการสนับสนุนให้พนักงาน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การน�ำระบบเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามา
ใช้ในการท�ำงานเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่มบริษัท
ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านการสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้
• ค่ายเยาวชนเรียนรูธ้ รรมชาติ จัดโดย กลุม่ ใบไม้ เพือ่ ให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรูธ้ รรมชาติ สัตว์ปา่ และการท�ำกิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
• ค่ายเผื่อฝันวันอนุรักษ์ ครั้งที่ 19 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ หน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติทบั ลานที่ 13 สวนห้อม จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเข้าใจความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

พันธกิจส�ำคัญข้อหนึ่งของบริษัทคือการพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทจึงได้
สานต่อโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน และส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุป๊ 9 ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอาคารเรียนแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
• โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริม
สุขภาวะชุมชน และพัฒนาวงการกีฬา
• โครงการ “คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์” ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
เปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีการเวิร์คช็อป และสร้างสรรค์ผลงาน Infographics Slides
ชิงทุนการศึกษาและของที่ระลึก
• กิจกรรม “เปลี่ยนความมืดให้เป็นรอยยิ้ม กับ ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2” มอบเงินบริจาค พร้อมจัดกิจกรรมร้องเพลง
และแจกของที่ระลึก ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี

บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ
ชมรม สมาคม และองค์กรกว่า 20 โครงการ อาทิ
• โครงการเด็กไทยฉลาดคิด 2018 (School Visit) จัดโดย การ์ตูนคลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
• โครงการค่าย Youth Light Camp 2018 จัดโดย เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step)
โดยนักศึกษาจาก 7 มหาวิทยาลัย
• โครงการค่ายอาสาพัฒนา จัดโดย ชมรมสัตวแพทย์อาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ ในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเปิดท�ำการครบ 21 ปี
ปี 2561 บริษัทยังคงให้การสนับสนุนชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
วิง่ เพือ่ สุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน โดยมีงานวิง่ ทีบ่ ริษทั ให้การสนับสนุน และ/หรือ สนับสนุน
ชมรมวิ่งให้เข้าร่วมกว่า 20 งาน อาทิ
• งาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018
• งาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018
• งาน ขอนแก่น มาราธอน นานาชาติ 2018
• งาน EGAT Charity Green Run 2018
• งาน พัทยามาราธอน 2018
• งาน BDMS Bangkok Marathon Bangkok 2018
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากธุรกิจสื่อที่มีอยู่
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
การพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล บริษทั เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฬี าบาสเกตบอล ให้เป็นทีร่ จู้ กั และเข้าถึงได้งา่ ยมาก
ยิง่ ขึน้ ผ่านช่อง MONO29 , MONO PLUS ทัง้ แบบถ่ายทอดสดและบันทึกเทป การเผยแพร่การแข่งขันบาสเกตบอล
NBA ข่าวสารวงการบาสเกตบอลทีส่ ด ใหม่ ทันเหตุการณ์ ผ่าน basketball.mthai.com เป็นต้น อีกทัง้ บริษทั สนับสนุน
การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆ ณ สนาม Stadium29 ของบริษทั ซึง่ ถือเป็นสนามทีไ่ ด้มาตรฐาน และทันสมัย
ที่สุดในประเทศ อาทิ สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018, GSB Thailand Basketball Super League 2018, ASEAN
Basketball League (ABL) 2017-2018, FIBA ASIA Champions Cup 2018 ฯลฯ
ในปี 2561 บริษทั สานต่อโครงการ
MONO Basketball Dream
ปลุ ก ฝั น ยั ด ห่ ว งเยาวชนไทย
โดยพานั ก บาสเกตบอลอาชี พ
สังกัดสโมสรโมโน แวมไพร์ สอน
เทคนิ ค การเล่ น บาสเกตบอล
และสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ แ ก่
เยาวชนทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ในปี นี้
จัดขึน้ ทัง้ หมด 19 ครัง้ 19 สถาบัน
รวมจ� ำ นวนเยาวชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกว่า 1,200 คน จาก
หลายโรงเรียนทั่วประเทศ
ส�ำหรับสือ่ ออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ Seeme.me ได้จดั
โครงการ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 “ถ่ายคลิปได้บญ
ุ ” โดยเปิดให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์แก่สังคม ในการประกวดผลงาน
คลิปวิดโี อทีส่ ร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ส�ำหรับประชาสัมพันธ์หรือช่วยเหลือองค์กรการกุศล หรือบุคคลผูท้ ำ� ประโยชน์ตา่ งๆ
ชิงเงินรางวัล และเงินบริจาคในองค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือ นอกจากนี้ จากการตอบรับที่ดีของผู้ที่ชื่นชม
การท�ำงานของทีม MThai ต่อการน�ำเสนอข่าวภารกิจถ�้ำหลวง ทางบริษัทได้จัดท�ำ หนังสือบันทึกเหตุการณ์ ในชื่อ
“#ถ�้ำหลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิตหมูป่า” จ�ำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบแก่มูลนิธิตาบอดไทย
ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิม่ เติม
ได้ที่ www.mono.co.th/CSR.aspx

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ 		:

MONO

วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

6 มิถุนายน 2556

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงาน

:

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business)

เว็บไซต์

:

www.mono.co.th

โทรศัพท์

:

(66) 2502 0700

โทรสาร

:  

(66) 2100 8148

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น
ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั :

* ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561
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ทุนจดทะเบียน

486,299,997.50 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

347,102,965.80 บาท*

หุ้นสามัญจดทะเบียน

4,862,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�ำระแล้ว

3,471,029,658 หุ้น*

มูลค่าหุ้นละ

0.10

บาท

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้
แล้วทัง้ หมด/เงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุน้ สามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษทั ย่อย

ธุรกิจบันเทิง

9,820,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภาพยนตร์

8,710,000 หุ้น

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

20,200,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 96.53)

100%

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

140,000,000 หุ้น

บริษัท โมโน โปรดักชั่น
จ�ำกัด ถือหุ้น 100%

บริษทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ธุรกิจกีฬา

25,000,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 72)

บริษัท โมโน โปรดักชั่น
จ�ำกัด ถือหุ้น 100%

ธุรกิจสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด

ธุรกิจท่องเที่ยว

4,000,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ำกัด

ธุรกิจเพลง

270,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ

2,000,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 25)

100%

ธุรกิจบริหารศิลปิน

80,000 หุ้น

100%

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด

ธุรกิจภาพยนตร์

2,000,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 57.50)

100%

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด

ธุรกิจเกม

350,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 35.71)

100%

บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด

ธุรกิจการพยากรณ์

50,000 หุ้น

100%

Mono Technology Hong Kong Limited

ลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

25,000,000 หุ้น

100%

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

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ชือ่ บริษทั และทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ สัดส่วนการถือหุน้ สามัญโดย MONO
แล้วทัง้ หมด/เงินลงทุน
TECHและ/หรือบริษทั ย่อย

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจการ
PT. Mono Technology
Indonesia

อยู่ระหว่างการ
ช�ำระบัญชี

10,000 หุ้น

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

Mono Technology Vietnam
Company Limited

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

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

100%

บริษัทที่ช�ำระบัญชี
Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (บริษทั ร่วมทุน)

-

5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ Mono Technology Hong Kong Limited
(เรียกช�ำระร้อยละ 62.5)
ถือหุ้น 42%

ที่ตั้งส�ำนักงาน
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด

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

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ 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 บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด
บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด
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ส�ำนักงานสาขา
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบางพลับ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148

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

ที่ตั้งส�ำนักงานต่างประเทศ
401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

Mono Technology Hong Kong Limited

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

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

ผู้สอบบัญชี

:

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

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

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน			

:

486,299,997.50 บาท

ทุนช�ำระแล้ว				

:

347,102,965.80 บาท

หุ้นสามัญจดทะเบียน			

:

4,862,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�ำระแล้ว			

:

3,471,029,658 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 - 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 519,699,997.50 บาท และทุนช�ำระแล้ว 339,074,022.40 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น 644.80 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�ำนวน 6,430 หน่วย คิดเป็นหุน้ สามัญ 6,448 หุน้ ท�ำให้บริษทั มีทนุ ช�ำระแล้วเป็น 339,074,667.20 บาท
ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น 8,028,298.60 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) จ�ำนวน 80,042,858 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ 80,282,986 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีทุนช�ำระ
แล้วเป็น 347,102,965.80 บาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 33,400,000 บาท
โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 334,000,000 หุน้ ซึง่ เป็นหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติในการประชุมสามัญประจ�ำปี 2560 คงเหลือทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 486,299,997.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
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ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นาย พิชญ์ โพธารามิก
นาย ปราโมทย์ พสวงศ์
นาย โสรัชย์ อัศวะประภา
นายวิสูตร พูลวรลักษณ์
กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์
นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
นายอรรณพ จิรกิติ
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG
MARKET CORE EQ PORT
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื

ร้อยละของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด

2,228,361,980
65,000,000
60,341,800
50,000,000
37,373,300
30,336,600
25,789,700
20,518,300

64.20
1.87
1.74
1.44
1.08
0.87
0.74
0.59

20,000,000
20,000,000
17,818,800

0.58
0.58
0.51

895,489,178

25.80

3,471,029,658

100.00

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จ�ำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในปี 2557 – 2561 มีจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 147,649,544 หน่วย และมีจ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,352,353,083 หน่วย

รายงานประจ�ำปี 2561
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57

รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

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

ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

1,500,002,627 หน่วย

จำ�นวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

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

อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 พฤศจิกายน 2557

วันครบกำ�หนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

17 ตุลาคม 2562

วันใช้สิทธิครั้งแรก

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : 1.015 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ

2.464 บาท/หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด�ำรงเงิน
ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�ำปี
ของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้เป็นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนัน้ ได้ แล้วรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

ตำ�แหน่ง

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ประธานกรรมการ

5/5

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

3. นายซัง โด ลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5/5

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5/5

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

5/5

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/5

8. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/5

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/5

รายงานประจ�ำปี 2561
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โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็น
ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน แผนการด�ำเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�ำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ
2. ก�ำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. มอบหมายอ�ำนาจการบริหารให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลอืน่ ใด ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�ำเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท
5. ด�ำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าการท�ำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ และมีการป้องกันความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท
6. ด�ำเนินการให้มีการน�ำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ จัดท�ำงบการเงิน ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ซึ่งด�ำเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี
9. จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และอนุมตั กิ ฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง
10. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้าม ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ และการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
12. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หรือคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ส�ำนักประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�ำนักประธานกรรมการ

ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน*

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
(รักษาการ)

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
นายนวมินทร์ ประสพเนตร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุม่ ธุรกิจต่างประเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

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

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผูอ้ ำ� นวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผู้อ�ำนวยการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซัง โด ลี

คณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชือ่ ผูบ้ ริหาร

ตำ�แหน่ง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

6. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

7. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ

8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าทีห่ ลักในการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�ำเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ รรมการด�ำรงอยูแ่ ต่ละคณะ
ในอัตราทีเ่ หมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
และก�ำหนดค่าบ�ำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2560) ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• 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 2561 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชือ่ กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

เบีย้
ประชุม1)

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

รวม

840,000

-

-

70,000

910,000

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ

360,000

-

-

30,000

390,000

3. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

240,000

240,000

20,000

50,000

550,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร

240,000
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ

120,000

20,000

50,000

430,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

2,880,000 480,000

60,000

320,000 3,740,000

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ
รวม

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม
		
2) ทางบริษทั ไม่ได้มกี ารกำ�หนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และไม่มีการกำ�หนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�ำนวน 9 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 26.52 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทิสโก้ จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือ
สามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจาก
บริษทั โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์ และบริษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ ง
ชีพส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 9 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.19 ล้านบาท

บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,149 คน
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 500 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

หน่วยงานสนับสนุน

349
179
4

สำ�นักประธานกรรมการ
สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการ

13
4
31

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ

23
21
42
19
8
5

บริษทั ในเครือ
จำ�นวนพนักงานรวม (คน)

800
1,149

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบาย
ด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฎิบัติต่อเเรงงาน
อย่างเป็นธรรม
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการศึกษาและทบทวนนโยบายต่างๆ
โดยใช้แนวทางจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต
บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ผ่านทางสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั ทุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนิเทศ
และหลักสูตรอืน่ ๆ และมีการติดตามการปฏิบตั ผิ า่ นหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ำกับดูแล ซึง่ มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับนโยบาย แนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ การประเมินความเสีย่ ง ติดตามตรวจสอบ
ระบบการท�ำงานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจ�ำปี 2561 อยู่ในระดับดีเลิศ
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เท รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล ตลอดจนดูแลการรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
4. ด�ำเนินการให้มโี ครงสร้างการจัดการบริษทั ทีช่ ดั เจน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพือ่ ช่วย
กลัน่ กรองงานอย่างรอบคอบ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พิจารณารายการที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และถือประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ
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7. ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก
8. ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน ค�ำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้ พิจารณาถึง สภาพแวดล้อม และการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า
9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
10. ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
11. สร้างค่านิยมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส�ำนึกอันดีงามด้านต่างๆ แก่พนักงาน สือ่ สารให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�ำคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุน สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
และได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่
การได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ประเด็นหรือวาระส�ำคัญ ทีม่ ผี ลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ผ่านการพิจารณา
และ/หรืออนุมัติโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิและการพิจารณาวาระการประชุม ประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั แต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ
ที่สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้า
ประชุมแทน ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทส�ำหรับ
การประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

รายงานประจ�ำปี 2561
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษทั มีนโยบายส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ขอ้ มูลวัน เวลา และสถานที่
ประชุม ที่เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัดช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์
และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
2. คณะกรรมการบริษทั ดูแลไม่ให้มกี ารกระท�ำใด ในการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ จนเกินควร
ทัง้ นี้ ไม่มกี ารก�ำหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�ำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท
จัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน รวมถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ได้มกี ารลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
4. ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการ
ทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด�ำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และน�ำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่
ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน
วันท�ำการถัดจากวันประชุม
2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รายชือ่ กรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ได้ลว่ งหน้าก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุ
เป็นวาระการประชุม และการส่งค�ำถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชือ่ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามกระบวน
การสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป
3. ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระเบียบวาระทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระ
การประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 โดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระท�ำการใดๆที่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
5. ก�ำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
6. มีการจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ ไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมการและผูบ้ ริหาร ต้องระงับการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบ
ระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ ความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
7. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
เมื่อเข้ารับต�ำแหน่งภายใน 30 วันท�ำการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมาย เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
8. ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น
9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนด�ำเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทีเ่ ข้าข่ายต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ จะมีการชีแ้ จงรายละเอียดเหตุผลของการท�ำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการท�ำรายการ ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่ม
ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
ลูกค้า
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อน�ำเสนอต่อ
ลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือ
ให้ข้อแนะน�ำ
พนักงาน
บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อม
และสุขอนามัยในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึง
คูม่ อื พนักงาน ซึง่ ระบุขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�ำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ทีพ่ นักงาน
พึงปฏิบตั ิ และจัดให้มสี วัสดิการต่างๆทีพ่ นักงานพึงได้รบั มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกัน
ชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�ำหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อก�ำหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
เจ้าหนี้
บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงือ่ นไขต่างๆทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกูย้ มื ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การใช้ การช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามก�ำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดช�ำระหนี้
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
คู่ค้า
บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกัน
ไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและมีการก�ำหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

70

คู่แข่งทางการค้า
บริษทั เน้นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่ง
โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน
องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยองค์กรที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความส�ำเร็จ
ของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ส�ำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือ
หน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนที่ จ ะต้ อ งรั บ ทราบ
ท� ำ ความเข้ า ใจ และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ จรรยาบรรณกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติ
ที่ก�ำหนดขึ้นนี้
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยส�ำหรับด�ำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส�ำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร
(Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี
โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทางได้แก่

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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1. โทรศัพท์
2. โทรสาร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
และได้ก�ำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และส�ำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง
มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�ำงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
และบริหารงานของบริษทั อันจะท�ำให้สญ
ู เสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษทั จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�ำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทหรือเรื่องที่
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะท�ำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่างๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�ำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�ำหนดไว้แล้ว
(ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวโยง
(Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษัท
1. ดูแลให้มีระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจ�ำปี
แบบ 56-1 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลส�ำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เพือ่ ให้นกั ลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลีย่ นแปลงของฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ในแต่ละรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน
2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็น
ของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
3. เปิดเผยข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ
อาทิ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน การบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะน�ำไป
สู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว
4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. สนับสนุนให้มบี คุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้าง
การด�ำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการ
ถือหุน้ ความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ หรืออ�ำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พจิ ารณาว่าไม่เป็นอุปสรรค์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ โดยน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. มีชอ่ งทางให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษทั ส�ำหรับข้อมูล
เรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก�ำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น
การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช�ำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
เจ้าหนี้ ทัง้ นี้ การตัดสินใจใช้วธิ กี ารใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ดูแลให้มกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ ไม่ให้กระทบ
ต่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการช�ำระหนี้
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน ก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้
»»

จัดงาน MONO DAY 2018: ANALYST EVENT น�ำเสนอแผนการด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโต
ของบริษัท ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนสถาบัน ในวันที่ 17 มกราคม 2561

»»

กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ต้อนรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนต่างๆ

»»

เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

»»

เข้าร่วมการออก Local Roadshow กับบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

»»

เข้าร่วมการออก Local Roadshow กับบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่
14 มีนาคม 2561

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797
• Email : ir@mono.co.th
• การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์(Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
• งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และจดหมายข่าวที่น�ำเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน
(ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา)
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั มีสดั ส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด ท�ำให้เกิดการถ่วงดุล
ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั ทัง้ นี้ จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี ำ� นักงาน ก.ล.ต. ได้กำ� หนดไว้ให้มกี รรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
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3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะมาจากการคัดเลือก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
อย่างเพียงพอ
7. กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท สามารถเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ในเครื อ หรื อ
บริษทั อืน่ ได้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญ
ต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัท
ในรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และ
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
โดยแยกหน้าที่การก�ำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ ำ� คณะผูบ้ ริหารของบริษทั รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท
ให้มคี วามถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ คี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบหรือนโยบาย
ของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
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• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และน�ำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�ำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�ำ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และ
การบริหารงานประจ�ำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�ำการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
ไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติประจ�ำวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้
กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การท�ำ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และก�ำหนดวาระ
ประจ�ำของแต่ละครัง้ ไว้ชดั เจน เช่น การพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินทีผ่ า่ นการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชี
เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกัน
พิจารณาตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท�ำรายงานผลการ
ด�ำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฎิบตั งิ าน
ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
2. จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้
โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น�ำเรื่องอภิปรายกันใน
ที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5. กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารสามารถจัดให้มกี ารประชุม โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง
ผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษทั รวมถึงผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเรือ่ งนัน้ กรณีจำ� เป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
8. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ าน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�ำหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน
โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับ
ทราบและปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�ำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2561 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.71%

78

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
โดยก�ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
• การก�ำหนดกลยุทธ์ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงาน
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในปี 2561 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.90%
3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ให้สามารถสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2561 มีผลการประเมินของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับ 96.76%
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการก�ำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อน�ำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
• ความเป็นผู้น�ำ
• การก�ำหนดกลยุทธ์
• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับภายนอก
• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
• การสืบทอดต�ำแหน่ง
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
• คุณลักษณะส่วนตัว
• การพัฒนาตนเอง
รายงานประจ�ำปี 2561
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5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงาน
ของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทน
ตามผลด�ำเนินงานของบริษัท
2. ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั และเปรียบเทียบกับระดับ
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการ
ด�ำรงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
3. คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่จูงใจส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว มีการสือ่ สารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า ติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น
4. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�ำเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงานของพนักงาน อายุงาน
เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ�ำปี
เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการ
บริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�ำหนด
โดยในปี 2561 คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 30/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�ำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�ำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการ และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. ก�ำกับดูแลให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan) จัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัด
ของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและสามารถท�ำงานแทนกันได้
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

ชือ่

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ พียงพอ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
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6. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ จั ด ท� ำ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ด เผย
ในรายงานประจ�ำปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนครั้งการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนตรวจสอบประจ�ำปี และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้อง
กับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• เรือ่ งร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุม
ภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
11. ด�ำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการของบริษทั ย่อย เท่าทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
หรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
เป็นครัง้ คราวในกรณีจำ� เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั การขอให้พนักงานของบริษทั ส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับกิจการของ
บริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั คนหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

31/31
28/31
28/31
31/31
30/31

ชือ่

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
5. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทน
ผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�ำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ โดยในการด�ำเนินการ
ใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง
หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงานในเรือ่ งและภายในก�ำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.3 รายงานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนทีก่ ำ� หนดในค�ำสัง่ นี้ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ในอันทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียงได้ทา่ นละ 1 (หนึง่ )
เสียง ในกรณีทเี่ สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าดอีก 1 (หนึง่ ) เสียง
8. การลงมติในเรือ่ งใดของคณะกรรมการบริหาร จ�ำต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมด
ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ่ ลงมตินนั้
9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึง่ จะเรียกให้มกี ารประชุม
เป็นกรณีพเิ ศษต่างหากจากการประชุมตามปกติกไ็ ด้ แต่ทงั้ นี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่ ในระยะ
เวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�ำหน้าทีก่ รรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้ คณะท�ำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองงานทีน่ ำ� เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินการ
ใดๆ แทน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้
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11. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ชือ่

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2
2/2
2/2

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และมีการทบทวนทุกปี
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทให้
คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชือ่

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน
4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการ
บริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียง
ของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอเกีย่ วกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั
และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด
8. จัดให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงตามความจ�ำเป็นและสนับสนุนคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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5. ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
• รับผิดชอบเป็นผู้น�ำคณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายบริษัท เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ อันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ก� ำ กั บ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
• เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นส�ำคัญอย่างรอบคอบ ด�ำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่ก�ำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
• พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้เรื่องส�ำคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการมีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมถึงระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริหารจัดการบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภายใต้กรอบอ�ำนาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท ติดตามการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายจัดการ รายงานผลการด�ำเนินงาน และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ในอันที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
• ส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ
• บริหารจัดการด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ รรมการ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
การสรรหากรรมการใหม่จะด�ำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วย
งานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ กรณียงั ไม่สามารถสรรหากรรมการทีม่ คี ุณสมบัติตามทีต่ อ้ งการ ให้ใช้บริษัททีป่ รึกษาภายนอกได้
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะ
นั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีจ�ำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�ำ
หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมอืน่ ๆ ประกอบกัน เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดข้างต้นเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำ
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดย
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

90

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถก�ำหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�ำโดยแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�ำนวน 1
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงานบริษทั
ย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลเพือ่ ควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การด�ำเนินงานของบริษทั
และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม เพือ่ ดูแลการบริหารงานของบริษทั นัน้ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทีไ่ ด้ลงทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้
มีการก�ำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การท�ำรายการการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�ำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผล
การด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�ำเนินงานต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธดี แู ลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. บริษัทก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ
และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีบ่ ริษทั จะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันท�ำการ
ภายหลังเข้ารับต�ำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
5. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีสว่ นได้เสีย ให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำข้อมูลรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราว
ถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระหว่างปีไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
7. บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้ผลประโยชน์
ของบริษทั ลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
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8. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
9. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ
ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีทบี่ คุ คลภายนอกมีสว่ นร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจเกีย่ วกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ ะหว่าง
การเจรจา ซึง่ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุด และอ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ในลักษณะที่อาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ
2. มีการควบคุมการเข้าออกและการป้องกันความเสียหายศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�ำกัดเฉพาะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ จึงจะ
สามารถเข้าออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นเหตุท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดท�ำงาน
3. มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยให้มกี ารควบคุมสิทธิก์ ารเข้าใช้งานของพนักงาน
แต่ละคนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัยบัญชีรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ มีการรักษาความปลอดภัย
ทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกันการถูกคุมคามจากภายนอก
4. มีการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถูกด�ำเนินการเป็นไปตามความต้องของผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วน
5. มีการส�ำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เตรียมพร้อมในกรณีฉกุ เฉิน เพือ่ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6. มีการควบคุมการปฏิบัติงานประจ�ำทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้มีการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลทีถ่ กู น�ำเข้าออก
จากระบบคอมพิวเตอร์

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

93

7. มีการควบคุมการใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่การคัดเลือก การท�ำสัญญา
การรักษาความลับข้อมูล การควบคุมบัญชีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
8. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้
เกิดขึ้น หรือท�ำให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะมีขึ้น
9. พนักงานจะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย
ไม่กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
10. พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม และการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืน่ ทัง้ ทางวาจาและ
การกระท�ำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด ภาษา วัฒนธรรม
การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลอืน่ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เพือ่ ให้พนักงานใช้เป็น
แนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระท�ำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�ำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เว้นแต่เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามก�ำกับดูแล การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้ส�ำหรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะ
อยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่ รักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
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3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย”
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระท�ำ
ผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวน
การอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้เป็น
ไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และมีการจัดหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและป้องกัน
การทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้ค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทําหรือ
ละเว้นการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�ำที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิด
จากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน ก�ำหนดบทลงโทษผู้กระท�ำความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผา่ นการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ประจ�ำไตรมาส 3/2559 พร้อมทัง้ เข้า
รับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และส�ำนักงานตรวจสอบ
บัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
รวม

ค่าตอบแทน (บาท)

5,622,000
100,000
5,722,000

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ บริษทั มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
2. บริษทั ได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนน
และสรุปมติทปี่ ระชุมแต่ละวาระ และนับหนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียง โดยในวาระปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3. บริษทั ได้รายงานสถานะผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การก�ำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรือ่ งการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คุณภาพทัง้ ก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึง่ บริษทั ท�ำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีทหี่ า้ ติดต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงาน
บริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน
และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการ
รับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน
ใดๆผ่านช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน
ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ลต. ก�ำหนด เพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ และมีการเผยแพร่ขอ้ มูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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2. คณะกรรมการบริษทั แยกอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระประจ�ำของแต่ละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�ำเนินงาน
รับทราบผลการด�ำเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการด�ำเนินงาน เพื่อให้
การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปี
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ใน
นโยบาย เนือ่ งมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และได้อทุ ศิ เวลาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ ในการก�ำกับดูแลการบริหารงาน และผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มี
การจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มหี น่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ำกับ
ดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านก�ำกับดูแล
กิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษทั
เป็นผู้จัดท�ำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของ
คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2561 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
ชือ่ – สกุล

จ�ำนวนหุน้ ณ 31 ธ.ค.*

การเปลีย่ นแปลง สัดส่วนการถือหุน้
ณ 31 ธ.ค. 2561
(%)

ปี 2561

ปี 2560

เพิม่ / (ลด)

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

2,231,361,980
12,900,000
13,100,000***
6,600,000

2,248,121,980
22,900,000
15,000,000**
6,600,000

(16,760,000)
(10,000,000)
(1,900,000)
-

64.29
0.37
0.38
0.19

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

9,635,000

11,135,000

(1,500,000)

0.28

-

-

-

-

1,500,000

-

1,500,000

0.04

1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.19

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

1,602,900

1,602,900

-

0.05

3. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

2,050,000

2,050,000

-

0.06

4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,000,000
900,000

1,000,000
1,000,000

(100,000)

0.03
0.03

กรรมการ

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
7. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ผู้บริหาร

* จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 3,390,740,224 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 3,471,029,658 หุ้น
** จ�ำนวนหุ้นของคุณซัง โด ลี ปี 2560 รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก 3,000,000 หุ้น
*** ปี 2561 รวมจ�ำนวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก 100,000 หุ้น
**** ในปี 2561 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนายปรีชา ลีละศิธร รวมถึงไม่มีการถือครอง
หลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

99

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)
ชือ่ – สกุล

จ�ำนวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ปี 2561

การเปลีย่ นแปลง สัดส่วนการถือหุน้

ปี 2560

ณ 31 ธ.ค. 2561
(%)

เพิม่ / (ลด)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

807,694,165
3,992,944
3,214,286

887,694,165
44
3,214,286

(80,000,000)
3,992,900
-

59.73
0.30
0.24

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

750,000

700,000

50,000

0.06

-

-

-

-

1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

3,214,286

3,214,286

-

0.24

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

1,442,858

1,442,858

-

0.11

-

-

-

-

30,016
-

16
-

30,000
-

0.002
-

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
ผู้บริหาร

3. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

* จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 1,432,395,941 หน่วย
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2561 รวม 1,352,353,083 หน่วย
** ในปี 2561 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน
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คณะกรรมการบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก

อายุ 46 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 64.29%, MONO-W1 : 59.73%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ ฟูด้ แอนด์
		
เรสเตอรองท์ จ�ำกัด
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 และประธานกรรมการ
		
บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ
		
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

อายุ 46 ปี
ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Bentley University, Massachusetts, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.37%, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ
		
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิลล่า คุณาลัย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายซัง โด ลี

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

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

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

อายุ 43 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

อายุ 38 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.24%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2548 - 2558
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1
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นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

อายุ 50 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
-- Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่น 30/2561
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.28%, MONO-W1 : 0.06%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
		
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
อายุ 63 ปี
กรรมการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1
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นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท / ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุน่ ที่ 4/2560
-- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 2/2558
-- Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
-- Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 25/2554
-- Role of the Nomination and Governance Committee
รุน่ 1/2554
-- DCP Refresher Course รุน่ 2/2552
-- Monitoring Fraud Risk Management รุน่ 1/2552
-- Role of the Compensation Committee รุน่ 7/2551
-- Chartered Director Class รุน่ 3/2551
-- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุน่ 2/2551
-- Monitoring the Quality of Financial Report รุน่ 5/2550
-- Monitoring the Internal Audit Function รุน่ 1/2550
-- Improving the Quality of Financial Report รุน่ 1/2549
-- Audit Committee Program (ACP) รุน่ 2/2547
-- Director Certification Program (DCP) รุน่ 38/2546
-- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2546

1

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

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุน่ ที่ 58
ปีการศึกษา 2558 - 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่น 101/2556
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 7/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.04%, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
		
ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. มีเดีย เชคเกอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บจก. นิวไวเต็ก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

อายุ 55 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

1

อายุ 53 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร
นายจิรประวัติ บุณยะเสน

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 15 มีนาคม 2545)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 1/2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Oxford Brookes University, UK

อายุ 50 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.24%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
		
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2545 - 2558
ผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1

อายุ 47 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.05%, MONO-W1 : 0.11%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - 2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551		
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน และ
		
สื่อสารองค์กร บจก. กอซซิปสตาร์
2546 – 2551 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		
และบริหารส�ำนักงาน
		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management
for Internal Audit ปี 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)
รุ่น 24/2558
-- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
-- How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 1/2555
-- Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
-- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

อายุ 49 ปี
เลขานุการบริษทั / ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.06%, MONO-W1 : ไม่มี

อายุ 44 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.03%, MONO-W1 : 0.002%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 - 2558
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - 2555
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
		
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - 2555
เลขานุการบริษัท
		
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บจก. โมโน เทคโนโลยี
2547 - 2550
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
อายุ 48 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2556)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- How to Develop a Risk Management (HRP)
รุ่น 1/2555
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.03%, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2556 - 2559
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2548 - 2555
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บจก. โมโน เทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

1

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นางสวนศรี สวนกูล

อายุ 58 ปี
หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร การสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Audit Report Writing จัดโดย The Institute
of Internal Auditors Thailand (10-11 เมษายน 2561)
• หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรและบัญชี
จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จ�ำกัด
(23-24 มิถุนายน 2561)
• หลักสูตร รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ส�ำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดโดย สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ (21 สิงหาคม 2561)
• หลักสูตร เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS
for NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน จัดโดย สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ (26 กันยายน 2561)
• หลักสูตร Risk – based Audit จัดโดย The Institute
of Internal Auditors Thailand (28-29 กันยายน 2561)
• หลักสูตร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ�ำกัด (22 พฤศจิกายน 2561)
• หลักสูตร Crossover Thailand 4.0 จัดโดย สมาคมนิสติ เก่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (30 พฤศจิกายน 2561)
• หลักสูตร IA DAY Connecting the World
จัดโดย The Institute of Internal Auditors Thailand
(13 ธันวาคม 2561)
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี และบริษัทย่อย
2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชี
		
และตรวจสอบบัญชี บจ. เอส.ซี. การบัญชี
		
และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี
1

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 49 ปี
เลขานุการบริษทั / ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management
for Internal Audit ปี 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)
รุ่น 24/2558
-- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
-- How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 1/2555
-- Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
-- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.06%, MONO-W1 : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
		
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
		
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 - 2555
เลขานุการบริษัท
		
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บจก. โมโน เทคโนโลยี
2547 - 2550
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
MONO
TECH

รายชือ่

บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)
MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
MUSIC

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO
PD



D

D

D

D

D

D

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

D,ED,
Exec
D,ED

D,ED

D,ED,
Exec
D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

ED

ED,
Exec
ED

D,ED
ED

D,ED,
Exec
ED

D,ED,
Exec
ED

D,ED,
Exec
D,ED

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

D

D

D

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

D

8. นายปรีชา ลีละศิธร

D

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

D

10. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

Exec

11. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

Exec

12. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

ED,
Exec

ED

13. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

Exec

14. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

Exec

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

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

ED

D,ED

ED

ED

D

D

D

ED

ED

ED

D
ED

ED

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

D = กรรมการ

ED

ED = กรรมการบริหาร

Exec = ผู้บริหาร

บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)

บริษทั ย่อย (ต่างประเทศ)

MONO
BC

MONO
SPORT

MONO
RADIO

MONO
RADIO
BC

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D,ED,
Exec
ED

D,ED

D,ED,
Exec
ED

D,ED

D, ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

ED

D,ED,
Exec
D,ED

D, ED

D,ED

D,ED

D,ED

ED

ED

D,ED

ED

D,ED,
Exec
ED

ED

D,ED,
Exec
ED

D,ED,
Exec
ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

MONO
T
MONO
TALENT MOMENT PLAY

ED

D,ED,
Exec
ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

D,ED,
Exec
ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=

MONO MONO MONO
ASTRO VIETNAM HK

MONO
INDO

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

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายชือ่ 1

TTTBB TTTI JASTEL

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

D

D

PA

D

D

JINET ACES PBF PINVEST GS
D

D

D

D

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=

D

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

รายละเอียดกรรมการของบริษทั ย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
บริษทั ย่อย 2

รายชือ่

MONO BC

MONO FILM

D

D

D,ED,Exec

D,ED

3. นายซัง โด ลี

ED

D,ED

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ED

ED

5. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ED

D,ED,Exec

-

D

D,Exec

-

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
7 นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
MONO BC

MONO FILM
หมายเหตุ :
D = กรรมการ
1
2

=

=

บจก. โมโน บรอดคาซท์

บจก. โมโน ฟิล์ม

ED = กรรมการบริหาร

Exec = ผู้บริหาร

ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปี 2561
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
และสินทรัพย์เช่า

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
254.63
เป็นเจ้าของ
บางส่วนติดภาระค�้ำประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน
250 ล้านบาท
302.66
เป็นเจ้าของ

3. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

81.07

เป็นเจ้าของ

73.76

เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�ำ้ ประกันสัญญาเช่าซือ้ /
ลีสซิ่งที่ท�ำไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน
60.57 ล้านบาท

14.35

เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�ำ้ ประกันสัญญาเช่าซือ้ /
ลีสซิ่งที่ท�ำไว้กับสถาบันการเงิน วงเงิน
7.47 ล้านบาท

5.89
732.36

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
เพลง และวีดีโอ รายละเอียดมีดังนี้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวีดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินจ่ายล่วงหน้าและงานระหว่างผลิต
รวม

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
23.55
1,512.15
268.94
38.65
729.52

รายละเอียดการตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

2,572.81
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. สัญญาที่ส�ำคัญของบริษัท
3.1 สัญญาเช่า
บริษทั และบริษทั ย่อยท�ำสัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ โดยท�ำสัญญาเช่ากับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
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ระยะเวลาการเช่า
จ�ำนวนปีทเี่ ช่า วันเริม่
วันสิน้ สุด
ชั้น 5 ห้อง 501
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 5 ห้อง 502
3 ปี
1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62
ชั้น 5 ห้อง 505
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 5 ห้อง 507
3 ปี
1-ก.พ.-60 31-ม.ค.-63
ชั้น 5 ห้อง 508
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 5 ห้อง 509
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 5 ห้อง 510
2 ปี 11 เดือน 15-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63
15 วัน
ชั้น 5 ห้อง 511
3 ปี
1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62
ชั้น 5 ห้อง 512
3 ปี
1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62
ชั้น 5 ห้อง 513
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 5 ห้อง 517
3 ปี
1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62
ชั้น 5 ห้อง 519
3 ปี
1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63
ชั้น 11
3 ปี
1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62
ชั้น 12 ห้อง 1202B
3 ปี
1-ก.ย.-60 31-ส.ค.-63
ชั้น 14 ห้อง 1404B
3 ปี
1-ก.ค.-60 30-มิ.ย.-63
ชั้น 14 ห้อง 1401C
3 ปี
1-ส.ค.-60 31-ก.ค.-63
ชั้น 14 ห้อง 1401B
3 ปี
1-พ.ย.-60 31-ต.ค.-63
ชั้น 16
3 ปี
1-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63
ชั้น 17
3 ปี
1-มี.ค.-60 29-ก.พ.-63
ชั้น 31
2 ปี
1-ม.ค.-60 31-ธ.ค.-62
ชั้น R1 ห้อง UPS
3 ปี
1-พ.ค.-60 30-เม.ย.-63
สถานทีเ่ ช่า

พืน้ ที่
(ตร.ม.)
98
91
100
40
138
119
94
119
119
106
35
111
1,417
260
110
98
169
1,417
1,417
1,788
53

คูส่ ญ
ั ญา
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
34. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

สถานทีเ่ ช่า
ชั้น R2 ห้อง R201
ชั้น R2 ห้อง R202
ชั้น P1 ห้อง 1
ชั้น P3 ห้อง 2
ชั้น P5 ห้อง 9
ชั้น P5 ห้อง 7
ชั้น P8 ห้อง 15
ชั้น P9 ห้อง 18
ชั้น P9 ห้อง 19
ชั้น P9 ห้อง 20
ชั้นดาดฟ้าติดตั้ง
จานดาวเทียม
พื้นที่ปิดป้าย
หน้าอาคาร
ชั้นดาดฟ้า R 2
ติดตั้งคอล์ยเย็น

ระยะเวลาการเช่า
พืน้ ที่
จ�ำนวนปีทเี่ ช่า วันเริม่
วันสิน้ สุด (ตร.ม.)
3 ปี
1-ธ.ค.-59 30-พ.ย.-62 342
3 ปี
1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-62
60
2 ปี
1-ก.พ.-61 31-ม.ค.-63
21
2 ปี
1-ส.ค.-61 31-ก.ค.-63
21
2 ปี
1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63
12
2 ปี
1-มิ.ย.-61 31-พ.ค.-63 15
2 ปี
1-ส.ค.-61 31-ก.ค.-63
11
2 ปี
1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63
21
2 ปี
1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63
11
2 ปี
1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63
11
3 ปี
15-มี.ค.-59 14-มี.ค.-62
2 ปี

1-ก.พ.-61 31-ม.ค.-63

-

3 ปี

1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-64

8

3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) สัญญากับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) (ต่อมาบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
(มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้แก่ บริษัท ไมโม่เทค จ�ำกัด)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

สัญญาให้บริการเสริมประเภท
SMS WAP MMS และ VOICE

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS

สัญญาให้บริการ SMS

บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short
Message Service) ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS

ระยะเวลาสัญญา
เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
เริม่ 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สญ
ั ญามีผลใช้ได้อตั โนมัตติ อ่ ไปอีกทุกๆ 6 เดือน

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูล
(Content Provider Access
Agreement)

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เริม่ 1 มิถนุ ายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วย ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ เริม่ 1 มิถนุ ายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
โทรศัพท์ (AUDIOTEXT)
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการ SMS

บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short
Message Service) ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC

เริม่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด
สัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียง
ด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ เริม่ 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ทรูโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เริม่ 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
4) สัญญากับบริษัท เรียลมูฟ จ�ำกัด
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เริม่ 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข อง ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
เรียลมูฟ
5) สัญญากับบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียง
ด้วยโทรศัพท์
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รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ เริ่ม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561
ผ่านเลขหมาย 1900-xxx-xxx
มี อายุสัญญา 15 ปี

3.3 สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่
19 ธันวาคม 2562 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน
สัญญาใช้บริการรวมสัญญาณ กับ
เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่
บจก. ทีซี บรอดคาสติ้ง
19 ธันวาคม 2562 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน
บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่
สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
รวมสั ญ ญาณ และผสมสั ญ ญาณ 31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท โทรทัศน์ ตลอดจนแปลงความถี่ และ ได้ตามความตกลงร่วมกัน
ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ที่ บี บ อั ด แล้ ว
มาตรฐานความคมชัดปกติ
ไปยังสถานีเครือข่าย เพื่อให้สัญญาณ
โทรทั ศ น์ ส ามารถออกอากาศไปยั ง
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ
KU-Band, C-Band
เพื่อใช้บริการรวมสัญญาณและบริการ
โครงข่ายโทรทัศน์

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา
สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บจก. พีเอสไอ
บรอดคาสติ้ง

รายละเอียดบริการ
เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ
C-Band

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสิ้นสุดวันที่
31 พฤษภาคม 2562 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดบริการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ ช่องรายการ 29
โมโน ทีวี (29 Mono TV)
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ช่องรายการโมโน พลัส
หรือโทรทัศน์ ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ
บันทึกข้อตกลงผลิตรายการเพื่อ
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง กระจายเสียง และด�ำเนินรายการ
กองทัพบกคลื่นความถี่ 91.5 MHz. เพื่อโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เป็นประจ�ำทุกวัน
ระบบ F.M.

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่
24 เมษายน 2572

เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่
24 มีนาคม 2564

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภท
กรมธรรม์

บริษทั
ประกัน

กรมธรรม์ บมจ.
กรุงเทพ
ประกัน
ความเสีย่ งภัย ประกันภัย
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย
1. เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา
ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ส�ำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิดที่เป็น
ของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้สำ� หรับประกอบกิจการ
• พื้นที่เช่าชั้น 5, 11, 12, 14, 16, 17, 31, R2
อาคารจัสมินฯ
• บ้านเช่าซอยโลตัส หมู่บ้านสี่ไชยทอง
• SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ
ชั้น 5, 6, 8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 /
สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ

2. สต๊อกสินค้าและของรางวัล หนังสือ เครื่องใช้
ส�ำนักงานบริเวณพื้นที่เช่า
• ห้องเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชั้น PG, P3,
P5, P8, P9
กรมธรรม์ บมจ.ทิพย 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร Studio (ไม่รวม
ประกันภัย
รากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, สนามกีฬา,
ประกัน
อาคารสตูดิโอ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ความเสีย่ งภัย
ทรัพย์สิน
2. เฟอร์นิเจอร์ ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ส�ำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สิน
อื่นๆ ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้
ส�ำหรับประกอบกิจการ
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ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูเ้ อา
ประกันภัย

169.83

28 ธ.ค. 2561 - บมจ.โมโน
28 ธ.ค. 2562 เทคโนโลยี
จ�ำกัด และ/
หรือ บริษัท
ในเครือ

324.89

31 มี.ค. 2561 - บจก. โมโน
31 มี.ค. 2562 โปรดักชั่น

4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด บริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นเจ้าของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูล (Content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เลขที่บัตรส่งเสริม :		

1029(7)/2554

2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม :			

11 มกราคม 2554

3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม :

กิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content

4. สิทธิและประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับการส่งเสริม :

• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล

ทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

• ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำ� นาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตท�ำงาน

เฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

• ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจการตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ติ ลอดระยะเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริม

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
ค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

5. เงื่อนไขที่ส�ำคัญเฉพาะโครงการ :

• เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
• จะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด�ำเนินการได้ภายในก�ำหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม

• จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท โดยจะต้องช�ำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดด�ำเนินการ
• บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน

รายงานประจ�ำปี 2561
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• จะต้องด�ำเนินการตามสาระส�ำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี้
-- ชนิดของกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
-- จะต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความต้องการ
(Requirement Analysis) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) การพัฒนาและการสร้างสรรค์โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์
(Program and System Testing) การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content
(Deployment) และการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration
and Change Management)

• จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
• จะต้องด�ำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานจากส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือให้ได้รบั

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่เปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี

• ส�ำหรับโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีพ่ ฒั นาเสร็จและจ�ำหน่ายอยูก่ อ่ นขอรับการส่งเสริมไม่อนุมตั ใิ ห้รวมอยูใ่ นโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริม

• รายได้จากการจ�ำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมโดยตรง
ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

• ไม่อนุญาตให้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณี
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์
ได้ดังนี้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ความสัมพันธ์

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

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

JAS กับบริษทั มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึง่ ถือหุน้
ในบริษัท ร้อยละ 64.29 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 55.80

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
• TTTI กั บ บริ ษั ท มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน TTTI
และบริษัท

• TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU
ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

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

• JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ

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

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

• บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด • PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
(“PA”)

ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริ ษั ท มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก

โดยนายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก เป็ น กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามใน PA
และบริษัท

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

รายงานประจ�ำปี 2561
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ความสัมพันธ์

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด • JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น
การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

(“JINET”)

• JINET กั บ บริ ษั ท มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน JINET
และบริษัท JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33

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

• ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสือ่ สารโทรศัพท์ทกุ ประเภทขาย/ปลีก/
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

• ACES กั บ บริ ษั ท มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน ACES
และบริษัท

• ACES ถื อ หุ ้ น โดย ACES (Thailand) ร้ อ ยละ 98.04 โดย ACES
(Thailand) ถือหุน้ โดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS
ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82

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

• GS ประกอบธุ ร กิ จ รั บ ซื้ อ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว และแปรสภาพวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
โดยผ่านกรรมวิธีเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่

• GS และบริษทั มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้ง นายนวมินทร์
ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก •
และคนชรา(“มูลนิธิฯ”)

มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับ
การรับรองให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มู ล นิ ธิ ฯ และบริ ษั ท มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการในมูลนิธิฯและบริษัท

4. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(“PINVEST”)

• PINVEST ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์

• PINVEST และบริษทั มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการ ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
เป็ น กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามใน PINVEST และบริ ษั ท รวมทั้ ง
นายพิ ช ญ์ โพธารามิ ก เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ น PINVEST โดยถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 99.99
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้า
ที่เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

1. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบน

เว็บไซต์, นิตยสาร, วิทยุ และ ทีวดี จิ ติ อล แก่ TTTI
• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI

22.13
1.01

การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้ลขิ สิทธิ์
ภาพยนตร์ดงั กล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมท
บริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับ
การให้บริการแก่ลกู ค้ารายอืน่ ทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง

7.86

• บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยที่เกี่ยวโยงกันให้

17.32

เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)

แก่ TTTI ดังนี้

1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
และธุรกิจสื่อวิทยุ
2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในส�ำนักงาน

• บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พนื้ ฐานให้แก่ TTTI

เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน
Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ
เลขหมายเพื่ อ งานสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ส�ำนักงาน

0.81

การเช่ า พื้ น ที่ ว างเครื่ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ดั ง กล่ า ว
เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บริการเชือ่ ม
ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทัง้ มีบริการ
ให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ เ ป็ น ห้ อ งที่ มี
ลักษณะเฉพาะให้แก่กลุม่ บริษทั โดยราคาค่าบริการ
เป็นราคาตลาด ดังนั้น จึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผูใ้ ห้
บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ(Infrastructure) รวมทั้งมี
ส�ำนักงานตัง้ อยูภ่ ายในอาคารเดียวกัน ท�ำให้มคี วาม
สะดวกในการดู แ ล และประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
การเดินทาง ประกอบกับอัตราค่าบริการเทียบเคียง
ได้กบั ราคาบริการของผูป้ ระกอบการรายอืน่ ดังนัน้
จึ ง เห็ น ว่ า การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผล
และมีราคายุติธรรม
การใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ พื้ น ฐานดั ง กล่ า ว เป็ น
รายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น
อัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการของ
ผู้ประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นว่าการท�ำ
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้บริการโครงข่าย

0.66

• บริษทั และบริษทั ย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง

2.00

โทรคมนาคมให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่าย
จากอาคารจัสมินถึง DTAC (รังสิต)

เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่มี
ความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์เชือ่ มโครงข่าย
ต่างๆ โดยราคาค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการ
ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื่ น ที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ว างเครื่ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ดั ง กล่ า วเป็ น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
(Infrastructure) และมี บ ริ ก ารให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ว าง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะ
ให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด
ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริการ
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา

14.08

การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการ
ปกติของกลุม่ บริษทั โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่า
บริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานเดี ย วกั บ
ผูเ้ ช่ารายอืน่ ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.18

การให้บริการ Internet Corporate leased line
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็น
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อม
ด้านระบบ และอุปกรณ์ตา่ งๆ (Infrastructure) โดย
ราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการInternet Corporate leased
line ให้แก่ JINET
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จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ณ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป
5. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTI, JINET, JASTEL, ACU และ PA
รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษทั ย่อยได้เงินสนับสนุน (Sporsorship) ในการ
จัดงานกิจกรรม

0.50

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

0.11

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีราคา
เท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.80

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมี
อัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

6. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือเก่า

ในลักษณะการขายเป็นเศษกระดาษเพื่อน�ำไป
ท�ำลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาที่ บริษัทย่อย
จ�ำหน่ายให้แก่คู่ค้ารายอื่นและไม่ต�่ำกว่าราคา
ตลาด

7. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทั ย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ำรอง ส�ำหรับห้อง
สตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ำรายการต่างๆ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
เช่าพื้นที่

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่
ตั้งส�ำนักงานของกลุ่มบริษัท

41.43

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพื้นที่
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียว
กับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนในการท�ำ
CSR ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ

2. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทั จ่ายเงินบริจาคให้แก่มลู นิธฯิ เพือ่ สนับสนุน
การก่อสร้างอาคารโรงเรียน เป็นสาธารณกุศล

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทั ย่อยจ่ายค่าเช่ากล้องให้แก่ PINVEST เพือ่

ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราเทียบเคียงกับ
อัตราค่าบริการทีก่ ลุม่ บริษทั จ่ายให้แก่ผใู้ ช้บริการ
รายอื่น
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15.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีอตั รา
ค่าบริการเช่า ซึ่งเป็นราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ สนับสนุน
ให้กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม มีความเชือ่ ถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และระดับสากล
บริษัทได้น�ำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของส�ำนักงาน กลต. ตามแนวทางของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
บริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร และมีการซักถาม
ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท�ำการประเมิน
โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทัง้ 5 ด้าน
โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผนงานและงบประมาณให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการจัดการโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจความรับผิดชอบ และ
การวางแผนด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจ จรรณยาบรรณต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในกลุ่มบริษัท ท�ำหน้าที่พิจารณา
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ติดตามและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ก�ำหนด
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ วางแผน
การบริหารจัดการความเสีย่ ง ประเมินโอกาสเกิดความเสีย่ งและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพือ่ จัดล�ำดับความเสีย่ ง
ตระหนักถึงสัญญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
• ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
• ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย ให้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส�ำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากการบันทึกรายการ
บัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรมควบคุม
ทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทมีมาตรการควบคุมการท�ำธุรกรรมต่างๆ ให้ด�ำเนิน
การตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ำมาใช้ได้ทันต่อเวลา
บริษทั มีการก�ำหนดช่องทางและกระบวนการสือ่ สารข้อมูลทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถสือ่ สาร
ข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและทันเวลา

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษทั ก�ำหนดให้มรี ะบบการติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องทีต่ รวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถึง
ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม กับการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ดูแลการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษทั ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั เอส.ซี. การบัญชีและทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (1995) จ�ำกัด
มาตัง้ แต่ปี 2550 โดยแต่งตัง้ นางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ท� ำ หน้ า ที่ จั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี ติ ด ตามและตรวจสอบ
ความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส�ำหรับ
การวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำเนารายงานให้
กับฝ่ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึง่ สรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ รับทราบทุกไตรมาส โดยมีนางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลสนับสนุนการท�ำงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั แล้ว ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ อันอาจท�ำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระเบียบข้อบังคับบริษทั นโยบายบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
ให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ งั กล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง บริษทั เสรี มานพ
แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎในหัวข้อ
ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม ซึง่ ถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ พินจิ และประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัท
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผูท้ ำ� หน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับ
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั
ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของบริ ษั ท มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิชญ์ โพธารามิก

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชือ่

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ ำ� หนดขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุม จ�ำนวน 4 ครัง้ ร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ของบริษัทและงบการเงินรวม ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินครบถ้วนแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละหั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในทุ ก ไตรมาส
โดยพิจารณาผลการตรวจสอบ รับฟังค�ำชีแ้ จง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผูท้ รี่ บั ผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ
และไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูล เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ ตามวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
และค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พิจารณาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีการดูแล
รักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
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4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ระเบียบข้อก�ำหนดของบริษทั ทัง้ นีจ้ ากการรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน ผูบ้ ริหาร
และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฎิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้
ได้ท�ำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�ำทุกปี
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส
ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต
คอร์รปั ชัน่ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ�ำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมิน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
5730 แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2562 อีกวาระหนึ่ง
โดยมีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษทั จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,645,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ การค�ำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน
3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2
2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

รายชือ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
1. พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกจากต� ำ แหน่ ง ตามวาระเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
3. พิจารณาการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสส�ำหรับผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2561
4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
				

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชือ่ ผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษทั ผูส้ อบบัญชี

2559

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2560

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2561

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี 2559 - 2561 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีข้างต้น ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินปี
2559 - 2561 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบการเงินส�ำหรับปี 2559 - 2561 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขต่องบการเงินทีต่ รวจสอบและมีความเห็น
ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ กระแสเงินสด
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2561
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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91.23 1.58
0.24
448.13 7.77
16.53 0.29
69.31 1.20
38.81 0.67
75.56 1.31
739.81 12.83
62.60
732.36
2,572.81
1,328.01
245.45
84.04
5,025.27
5,765.08

1.09
12.70
44.63
23.04
4.26
1.46
87.17
100.00

129.83 2.26
0.23 0.00
492.66 8.59
10.50 0.18
72.59 1.26
23.51 0.41
96.82 1.70
826.14 14.40
46.06
46.83
760.55
2,258.10
1,456.79
258.97
83.16
4,910.46
5,736.60

0.80
0.82
13.26
39.36
25.39
4.51
1.46
85.60
100.00

86.81 1.61
0.23 0.01
465.98 8.64
8.83 0.16
58.83 1.09
22.90 0.42
89.33 1.66
732.91 13.59
9.13
51.23
777.36
1,951.97
1,585.57
210.85
72.64
4,658.75
5,391.66

0.17
0.95
14.42
36.20
29.41
3.91
1.35
86.41
100.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2561
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีค่ า้ งจ่าย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีค่ า้ งจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรเพื่อส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

221.86
423.61

3.85
7.35

109.64 1.90
6.78 0.12
15.64 0.27
1.34 0.02
89.51 1.55
868.38 15.06

1,333.82
844.06
18.39
51.86
7.48
2,255.61
3,123.99

23.14
14.64
0.32
0.90
0.13
39.13
54.19

486.30
347.10 6.02
3,632.95 63.02
51.97
(1,238.98)
(151.95)
2,641.09
2,641.09
5,765.08

0.90
(21.49)
(2.64)
45.81
45.81
100.00

120.00
319.04

2.09
5.56

81.89 1.43
206.18 3.59
6.60 0.12
3.40 0.06
65.29 1.14
802.40 13.99

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

25.12
12.12
0.11
0.76
0.15
38.26
52.25

135.00
295.06

2.50
5.47

54.89 1.02
360.57 6.69
6.04 0.11
0.30 0.01
77.37 1.43
929.23 17.23

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

24.83
13.15
0.06
0.67
0.18
38.89
56.12

519.70
339.07 5.91
3,440.90 59.98

498.50
320.09 5.95
2,935.69 54.45

51.97
(941.58)
(151.13)
2,739.23
2,739.23
5,736.60

49.85
(795.59)
(144.43)
2,365.61
2,365.61
5,391.66

0.91
(16.41)
(2.63)
47.75
47.75
100.00

0.92
(14.76)
(2.68)
43.88
43.88
100.00

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
ก�ำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและรายได้
(ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
2,399.23 95.66
75.23 3.00

2,528.67 98.17
-

2,076.76 98.30
-

33.66 1.34
2,508.12 100.00

47.04 1.83
2,575.71 100.00

35.94 1.70
2,112.70 100.00

1,905.89
171.03
483.43
1.90
(4.03)
2,558.22
(50.10)

1,833.83 71.20
139.39 5.41
448.34 17.41
4.94 0.19
0.50 0.02
2,427.00 94.23
148.71 5.77

1,633.84
107.57
417.92
21.30
23.78
1.37
2,205.78
(93.08)

75.99
6.82
19.27
0.08
(0.16)
102.00
(2.00)

(50.10) (2.00)
(128.62)
(178.72)
(14.55)
(193.27)
(0.82)

(5.13)
(7.13)
(0.58)
(7.71)

148.71

5.77

(133.40) (5.18)
15.31 0.59
42.86 1.66
58.17 2.26
(6.70)

77.33
5.09
19.78
1.01
1.13
0.07
104.41
(4.41)

(1.81) (0.09)
(94.89) (4.50)
(145.01)
(239.90)
(9.65)
(249.55)
0.92

-

-

(7.15)

(0.82)
(194.09)

(6.70)
51.47

1.33
(4.90)
(254.45)

(193.27)
(193.27)

58.17
58.17

(249.55)
(249.55)

(0.056)
(0.056)
3,451.45

0.017
0.015
3,351.57

(0.079)
(0.079)
3,172.66

(6.86)
(11.36)
(0.45)
(11.81)

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
1,188.95
1,185.86
749.61
(1,227.00)

(1,473.10)

(1,536.68)

(2.11)
1.56
(38.60)

332.57
(2.31)
43.02

678.67
0.92
(107.48)

ปี 2561

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

0.85
0.58
1.42
5.49
66.46
116.92
3.12
41.69
8.75
60.83

1.03
0.74
1.37
5.76
63.38
132.34
2.76
43.61
8.37
57.77

0.79
0.54
0.77
5.04
72.42
107.99
3.38
23.22
15.72
60.08

20.56
(6.63)
4.34
(747.83)
(7.71)
(7.18)

27.28
4.02
1.83
1,166.38
2.26
2.28

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

(0.87)
(12.09)
0.44

2.67
20.01
0.46

(1.78)
(22.74)
0.40

1.18
(0.39)
0.80
-

1.09
1.11
0.70
381.66

1.28
(0.65)
0.48
38.66

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)
หมายเหตุ : 1/ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,508.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจ�ำนวน
2,575.71 ล้านบาท ลดลง 67.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
ก�ำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

2,399.23
75.23

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
2560
(ลดลง)
2,528.67
(129.44)
75.23

33.66
2,508.12

47.04
2,575.71

2561

(13.38)
(67.59)

%
(5.12)
100.00
(28.44)
(2.62)

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,399.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 มีจ�ำนวน 2,528.67 ล้านบาท ลดลง 129.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 รายได้จากการขายและบริการแยก
ตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้
กลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

2561
2,193.64
205.59
2,399.23

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
2560
(ลดลง)
2,370.90
(177.26)
157.77
47.82
2,528.67
(129.44)

%
(7.48)
30.31
(5.12)

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจให้บริการโฆษณาและธุรกิจสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทและ
บริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,193.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจ�ำนวน 2,370.90 ล้านบาท ลดลง
177.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 โดยรายได้ทลี่ ดลงเป็นรายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ ากความนิยม
ของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทิงในรูปแบบ SMS ที่ลดลง ซึ่งทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบ
การสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) โดยเน้นไปทีบ่ ริการดูหนังออนไลน์ Monomax ทีม่ กี ารรีแบรนด์ และ
เพิม่ เติมคอนเทนต์ทนี่ า่ สนใจ ส�ำหรับรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากบริษทั ย่อย
ได้ดำ� เนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลแบบความคมชัดปกติ (SD) ภายใต้ชอื่ ช่อง ”โมโน ทเวนตีไ้ นน์” (MONO29)
และมีคอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ที่น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้า
ทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยครองเรตติ้ง
ในอันดับ 3 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้ลูกค้าตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รายได้ จ ากกลุ ่ มธุรกิจการให้บริการข้อมูล และความบันเทิง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ ธุ ร กิ จ กี ฬ า
ธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�ำนวน 205.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
มีจำ� นวน 157.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 47.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 เนือ่ งจากการน�ำเข้าภาพยนตร์ตา่ งประเทศของ
Mono Film และการผลิตภาพยนตร์ไทยของ T-Moment เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึง
รายได้จากกลุ่ม Sponsors ที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬา และคอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท
รายได้อนื่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2561 มีจำ� นวน 33.66 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2560 มีจำ� นวน 47.04 ล้านบาท
ลดลง 13.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.44

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,701.39 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจ�ำนวน 2,517.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.30
รายการ
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
1,905.89
171.03
483.43
1.90
(4.03)
2,558.22
128.62
14.55
2,701.39

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ปี 2560
(ลดลง)
1,833.83
72.06
139.39
31.64
448.34
35.09
4.94
(4.94)
0.50
1.40
(4.03)
2,427.00
131.22
133.40
(4.78)
(42.86)
57.41
2,517.54
183.85

%
3.93
22.70
7.83
(100.00)
280.00
(100.00)
5.41
(3.58)
133.95
7.30

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน มีค่าตัดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ๆจากค่ายหนัง
ต่างประเทศเพือ่ รองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม
Monomax ทีท่ างบริษทั ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) ทีร่ องรับ
ลูกค้าทั้งทางเว็บไซด์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อ
ภายในองค์กรและการออกสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มากขึน้

ขาดทุนสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2561 จ�ำนวน 193.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
58.17 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 251.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 432.25 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้จาก
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

รายงานประจ�ำปี 2561
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2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 5,765.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน
28.48 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 86.33 ล้านบาทและการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114.81
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 38.60 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 44.53 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจ�ำนวน 2,572.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314.71 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทีวดี จิ ติ อลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซือ้ ภาพยนตร์จากสตูดโิ อยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 3,123.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน
126.62 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104.57 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 2,641.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน
98.14 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 193.27 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 104.13 ล้านบาท ส่งผลให้กำ� ไรสะสมลดลง 297.40 ล้านบาท และในระหว่างปี 2561
บริษัทมีทุนหุ้นสามัญช�ำระเพิ่มขึ้น 80 ล้านหุ้น เป็นเงินจ�ำนวน 200 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ�ำนวน 3,123.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.19
ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2,641.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.81 ของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56 ลดลงจากปี 2560
ร้อยละ 6.72 มีอัตราก�ำไรสุทธิติดลบร้อยละ 7.71 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.97
ส�ำหรับอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรในด้านต่างๆ ที่ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 ติดลบ
ร้อยละ 7.18 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.46

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 0.87 ติดลบเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560
ร้อยละ 3.54 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2561 เท่ากับ 0.44 เท่า ลดลงจากปีกอ่ น 0.02 เท่า เนือ่ งจาก ในปี 2561
บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.18 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วอยู่ที่ 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.16 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในขณะที่
มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�ำหรับปี 2561 อยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน และ
สัญญาบริการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลาการช�ำระ

จ�ำนวนเงิน

ภายใน 1 ปี

151

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

238

มากกว่า 5 ปี

250
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ า พเจ้ าได้ ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ม บริ ษั ท )
ซึ่ ง ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 งบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ รวม
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นรวมและงบกระแสเงิ น สดรวม สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น เดี ย วกั น และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ างต้ นนี แ้ สดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ผลการดํ า เนิ น งานและ
กระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น เดี ย วกั น ของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
และเฉพาะของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) โดยถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่า วไว้ ในวรรค
ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ส อบบัญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ นอิ ส ระ
จากกลุ่ ม บริ ษั ท ตามข้ อกํ า หนดจรรยาบรรณ ของผู้ ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ กํ า หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น และข้ า พเจ้ าได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ
ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ กํ า หนดนัน้ ด้ ว ย ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสม
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํ าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่าง ๆ ที่ มี นัย สํ าคัญ ที่ สุด ตามดุล ยพิ นิ จเยี่ ย งผู้ป ระกอบวิชาชี พ ของข้ าพเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ อง
เหล่านี ้
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบ
การเงิ นในรายงานของข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้ รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ าได้ รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้ รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย ได้ ใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้
เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักทั ้งในธุรกิจสื่อและให้ บริ การข้ อมูล ทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายสินค้ า
และให้ บริ ก ารที่ ห ลากหลายและเป็ นจํ า นวนที่ มี นั ย สํ า คั ญ รายได้ ของกลุ่ ม บริ ษั ทมี ผ ลกระทบโดยตรง
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทที่ผ้ ใู ช้ งบการเงินให้ ความสนใจ ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสําคัญต่อการรับรู้ รายได้ ของ
กลุม่ บริ ษัท
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ทําความเข้ าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษัทออกแบบไว้
และขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
• สุ่ม ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เกิ ด ขึน้ ในระหว่างปี และช่ ว งใกล้ สิ น้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
• สอบทานใบลดหนี ้ที่กลุม่ บริ ษัทออกภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
• วิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อมู ล บั ญ ชี ร ายได้ แบบแยกย่ อ ย เพื่ อ ตรวจสอบความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้
ของรายการขายสินค้ าและบริ การตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทําผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่จํานวน
รวม 3,901 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบ การเงิ น รวม ข้ อ 12 และข้ อ 13 ซึ่ ง ฝ่ ายบ ริ หารของกลุ่ ม บ ริ ษั ทพ บ ว่ า มี ข้ อบ่ งชี ว้ ่ า สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว
อาจด้ อยค่า การพิจารณาการด้ อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ ดลุ ยพินิจที่สําคัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์
ผลการดําเนินงานและการประเมิ นแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรั พย์ รวมถึงการกํ าหนดอัตราคิดลดและ
สมมติฐานที่สําคัญ ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั ้น
ข้ า พเจ้ า ได้ ทํ า ความเข้ า ใจและประเมิ น ข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ในการจัด ทํ า แผนและคาดการณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต
โดยการทําความเข้ าใจในกระบวนการที่ทําให้ ได้ มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้ อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้ อมูล
ภายนอกและภายในของกลุม่ บริ ษัท และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้น
จริ งเพื่อประเมินการใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว
และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของกลุม่ บริ ษัท
และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลอง
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติที่สําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนโดยเฉพาะ
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
การด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงิ นให้กู้ยืมแก่บริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อยจํานวน 3,299 ล้ านบาท และ
619 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 72 และร้ อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดตามที่
กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 9 และข้ อ 6 ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯพบว่ามีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนและเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว การพิจารณาการด้ อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้ ก้ ยู ืมต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที่สําคัญ
ของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์ ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริ ษัทย่อย
รวมถึงการกํ าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สําคัญ ซึ่งมี ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงิน
ลงทุนและเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว
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ข้ า พเจ้ า ได้ ทํ า ความเข้ า ใจและประเมิ น ข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ในการจัด ทํ า แผนและคาดการณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต
โดยการทําความเข้ าใจในกระบวนการที่ทําให้ ได้ มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้ อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้ อมูล
ภายนอกและภายในของกลุม่ บริ ษัท และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้น
จริ งเพื่อประเมินการใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว
และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย่อย
และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติที่สําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลขาดทุนทางภาษี ทีย่ งั ไม่ได้ใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษัทมีสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
จํ านวน 215 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 4 ของสิน ทรั พ ย์ รวม โดยกลุ่ม บริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชี และ
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชี ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 4 และข้ อ 24 ตามลํ าดับ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีกําไร
ทางภาษี เพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่ม
บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษี มาใช้ ประโยชน์ได้ นั ้นต้ องอาศัยดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นตามแผน
ธุรกิจที่ได้ อนุมตั แิ ล้ ว ดังนั ้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ ประเมิ น ประมาณการกํ า ไรทางภาษี ในอนาคตโดยการตรวจสอบข้ อมู ล ที่ จํ า เป็ นและข้ อสมมติ
ทางด้ านเศรษฐกิจที่สําคัญที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการดังกล่าว โดยการเปรี ยบเทียบกับแหล่งข้ อมูลทั ้งภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริ ษัท โดยข้ าพเจ้ าได้ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลและข้ อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของ
รายได้ และอัตรากําไรขั ้นต้ นโดยตรง นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เปรี ยบเทียบประมาณการกําไรทางภาษี ในอดีตกับกําไรทาง
ภาษี ที่เกิ ดขึ ้นจริ งเพื่ อประเมิ นการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกํ าไรทางภาษี ดังกล่าว ตลอดจน
ทดสอบการคํานวณประมาณการกํ าไรทางภาษี ในอนาคตตามข้ อมูลและข้ อสมมติดังกล่าวข้ างต้ น และพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติที่สําคัญต่อประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโต
ของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั
ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ที่กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
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ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงิ น และรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ที่ แ สดงอยู่ ใ นรายงานนั น้ ) ซึ่ ง คาดว่ า จะถู ก จั ด เตรี ย มให้ กั บ ข้ าพเจ้ า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ าต่ อ งบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และข้ า พเจ้ าไม่ ได้ ใ ห้ ข้ อ สรุ ป ในลัก ษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอื่นนั ้น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ าพเจ้ าที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน คื อ การอ่ า นและพิ จ ารณาว่าข้ อ มูล อื่ น นัน้
มี ค วามขั ด แย้ งที่ มี ส าระสํ า คั ญ กั บ งบการเงิ น หรื อ กั บ ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อ ไม่
หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจํ าปี ของกลุ่ม บริ ษั ทตามที่ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุ ป ได้ ว่ามี การแสดงข้ อ มูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะสื่อสารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการ
ดําเนินการแก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้ บริ ห ารมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น เหล่ า นี โ้ ดยถู ก ต้ องตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบ
การเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระสํ า คั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มี เรื่ องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์ การบัญชี สําหรั บกิ จการที่
ดําเนินงานต่อเนื่ องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารมี ความตั ้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษั ทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้ด้ วย
• ระบุและประเมิ น ความเสี่ยงที่ อาจมี ก ารแสดงข้ อ มูลที่ ขัดต่อ ข้ อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ย งเหล่านัน้ และได้ ห ลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั ้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริ หารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร และ
สรุ ป จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้ รั บ ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ า คัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมิ น การนํ าเสนอ โครงสร้ างและเนื อ้ หาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อ มูลที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้ าพเจ้ ารั บ ผิ ด ชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่ มี นัยสําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อ บกพร่ องที่ มี นัยสําคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั ้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึง่ ข้ าพเจ้ า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งทัง้ หลายที่ สื่ อ สารกั บ ผู้มี ห น้ าที่ ใ นการกํ า กั บ ดูแ ล ข้ า พเจ้ าได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย สํ า คัญ ที่ สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิ น ในงวดปั จจุ บั น และกํ า หนดเป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บ าย
เรื่ องเหล่านี ้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะหรื อ
ในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีส่วนได้
เสียสาธารณะจะได้ จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

กรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

7
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งบการเงินรวม
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)น
และบริษทั ย่ อย
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันนวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2561

2560
2560

2561
2561

2560
2560

91,230,440

129,827,648

8,724,852

67,106,873

235,762

232,693

3,020

2,979

511,400,338

566,421,976

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

7

448,129,583

492,662,568

สินค้ าคงเหลือ

8

16,528,479

10,496,526

-

-

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั

69,310,492

72,589,531

13,920,311

24,171,801

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

38,809,034

23,507,844

5,124,495

5,766,083

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

75,568,809

96,826,099

3,370,248

8,041,936

739,812,599

826,142,909

542,543,264

671,511,648

62,597,359

46,058,565

262,293

220,293

3,298,825,288

3,026,825,626

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มภี าระคํ ้าประกัน

30.2

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

-

-

เงินลงทุนในการร่วมค้ า

10

-

46,832,501

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อย

6

-

-

619,250,000

708,750,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

732,357,721

760,550,444

29,987,884

41,761,625

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,572,809,832

2,258,095,254

67,573,304

70,981,549

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่

13

1,328,014,066

1,456,793,326

-

-

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

24

245,446,620

258,965,037

11,910,849

3,119,976

84,037,754

83,165,553

30,418,509

31,787,577

5,025,263,352
5,765,075,951

4,910,460,680
5,736,603,589

4,058,228,127
4,600,771,391

3,883,446,646
4,554,958,294

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
(ต่ษอทั ย่อ)ย
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)น
และบริ
(ต่ อ)
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันนวาคม
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

2561
2561

2560
2560

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2561

2560
2560

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากธนาคาร

14

221,856,786

120,000,000

27,985,771

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

15

423,612,461

319,038,196

115,618,271

179,570,197

เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากบริษัทย่อย

6

-

-

52,183,680

-

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร

16

109,640,369

81,892,729

-

-

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย

17

6,777,697

206,176,617

-

-

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

15,637,689

6,599,924

-

1,405,954

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

1,341,836

3,406,726

-

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

89,504,313

65,286,025

12,429,204

11,116,796

868,371,151

802,400,217

208,216,926

192,092,947

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร

16

1,333,820,773

1,440,837,930

-

-

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย

17

844,058,013

695,321,168

-

-

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

18,392,448

6,028,606

-

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

19

51,861,054

43,792,432

22,035,519

19,243,927

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

24

7,476,746

8,990,111

-

-

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

2,255,609,034

2,194,970,247

22,035,519

19,243,927

รวมหนีส้ ิน

3,123,980,185

2,997,370,464

230,252,445

211,336,874

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(ต่ อ)
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 ธันนวาคม
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

2561
2561

2560
2560

486,299,998

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2561

2560
2560

519,699,998

486,299,998

519,699,998

347,102,966

339,074,023

347,102,966

339,074,023

3,632,950,329

3,440,898,002

3,632,950,329

3,440,898,002

(152,365,167)

(152,365,167)

-

-

51,970,000

51,970,000

51,970,000

51,970,000

(1,238,978,792)

(941,578,833)

338,495,651

511,679,395

416,430

1,235,100

-

-

2,641,095,766
5,765,075,951

2,739,233,125
5,736,603,589

4,370,518,946
4,600,771,391

4,343,621,420
4,554,958,294

-

-

-

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

20

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น
(2560: หุ้นสามัญ 5,196,999,975 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 3,471,029,658 หุ้น
(2560: หุ้นสามัญ 3,390,740,224 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย

22

ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�
ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

สําหรั
บปีสนิ้นเบ็ดสุเสร็ดจวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบกําไรขาดทุ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

2561
2561

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
2560

2561
2561

2560
2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
เงินปั นผลรับ

2,399,232,338

2,528,674,011

380,001,130

804,304,719

9

-

-

-

158,993,673

13

75,226,956

-

-

-

33,657,090

47,037,539

112,099,552

85,439,475

2,508,116,384

2,575,711,550

492,100,682

1,048,737,867

ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
1,905,894,039

1,833,826,580

314,092,255

679,824,078

ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริการ

ต้ นทุนขายและให้ บริการ

171,025,775

139,390,512

20,103,231

33,765,157

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

483,434,156

448,340,683

233,852,414

223,626,143

-

-

-

43,000,000

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า

10

(4,037,996)

-

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

-

4,941,744

-

-

หนี ้สงสัยจะสูญ

1,903,504

504,414

-

13,857,790

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,558,219,478

2,427,003,933

568,047,900

994,073,168

(50,103,094)

148,707,617

(75,947,218)

54,664,699

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

(128,619,609)

(133,392,926)

(1,896,738)

(326,396)

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

(178,722,703)

15,314,691

(77,843,956)

54,338,303

(14,546,594)

42,858,402

8,790,874

(402,301)

(193,269,297)

58,173,093

(69,053,082)

53,936,002

(818,670)

(6,697,697)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี

(818,670)

(6,697,697)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

(194,087,967)

51,475,396

(69,053,082)

53,936,002

(0.056)

0.017

(0.020)

0.016

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้

24

กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที จ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

26

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.015

0.014

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
นสด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบกระแสเงิ
สําหรั
บปีนสสดิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

2561
2561

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
2560

2561
2561

2560
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

(178,722,703)

15,314,691

(77,843,956)

54,338,303

ค่าเสื่อมราคา

103,025,385

95,711,367

15,905,178

17,129,471

ค่าตัดจําหน่าย

981,942,962

834,003,376

10,735,748

5,977,574

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ตดั จําหน่าย

128,779,260

128,779,260

-

-

2,185,044

504,414

-

-

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ - เงินให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อย
การปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินปั นผลรับ

-

-

-

13,857,790

(679,759)

(2,437,866)

-

-

-

-

-

43,000,000

(4,037,996)

-

-

-

-

-

-

(158,993,673)

(75,226,956)

-

-

-

(1,190,819)

29,076

(113,459)

(45,185)

ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3

-

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

4,941,744

-

-

668,487

(19,009)

2,430,088

-

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย ตัดจ่าย

5,066,750

2,048,099

247,351

20,429

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

8,498,912

8,148,576

2,969,532

2,643,150

(780,584)

(1,732,630)

(21,349,490)

(21,542,408)

128,619,609

133,392,926

1,896,738

326,396

1,098,147,595

1,218,684,024

(65,122,270)

(43,288,153)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

42,360,971

(23,801,091)

45,152,492

(22,253,888)

สินค้ าคงเหลือ

(5,352,193)

770,567

-

-

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

(14,907,492)

(784,371)

718,642

(222,810)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

24,726,513

1,651,513

4,671,688

(865,608)

(498,465)

214,431

(196,208)

(150,927)

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

27,022,804

33,991,664

(61,559,220)

(21,027,258)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

24,218,288

(15,475,038)

(16,730)

(734,994)

1,195,718,021

1,215,251,699

(76,351,606)

(88,543,638)

จ่ายภาษี เงินได้

(69,849,263)

(72,863,550)

(14,103,507)

(22,646,510)

รับคืนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย

63,081,384

43,470,346

25,672,925

21,112,664

1,188,950,142

1,185,858,495

(64,782,188)

(90,077,484)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง

ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นนี ้ นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
นสด (ต่อ)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

สําหรั
บปีนสสดิ้น(ต่สุอด) วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบกระแสเงิ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม

2561
2561

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
2560

2561
2561

2560
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ

780,584

1,732,630

6,248,867

27,471,166

(3,069)

(3,130)

(41)

(40)

-

-

104,000,000

(224,350,000)

(16,538,794)

(36,929,898)

(42,000)

(113,941)

-

-

(286,499,663)

(112,999,640)

48,488,349

-

-

-

-

-

26,298,908

187,892,695

(36,661,507)

(75,348,656)

(3,901,041)

(3,544,820)

(1,224,957,869)

(1,157,268,684)

(12,327,503)

(47,218,725)

1,895,872

715,911

145,277

558,409

-

(206,000,000)

-

-

(1,226,996,434)

(1,473,101,827)

(166,077,196)

(172,304,896)

จ่ายดอกเบี ้ย

(103,420,904)

(95,125,860)

(983,017)

(177,424)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากธนาคารเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

101,856,786

(15,000,000)

27,985,771

(15,000,000)

-

-

50,992,000

-

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มภี าระคํ ้าประกันเพิ่มขึ ้น
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนทุนจากการชําระบัญชีของการร่วมค้ า
เงินปั นผลรับ
ซื ้อและจ่ายชําระเจ้ าหนี ้ค่าซื ้ออุปกรณ์
ซื ้อและจ่ายชําระเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

-

128,851,891

-

-

ชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร

เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร

(79,269,517)

-

-

-

เงินสดจ่ายหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(17,169,321)

(8,420,532)

(1,405,955)

(3,244,571)

-

407,550,000

-

407,550,000

เงินสดรับจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

200,081,270

116,637,280

200,081,270

116,637,280

จ่ายเงินปั นผล

(104,192,706)

(201,926,028)

(104,192,706)

(201,926,028)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,114,392)

332,566,751

172,477,363

303,839,257

ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)

1,563,476

(2,304,175)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(38,597,208)

43,019,244

(58,382,021)

41,456,877

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

129,827,648
91,230,440

86,808,404
129,827,648

67,106,873
8,724,852

25,649,996
67,106,873

-

-

-

-

9,683,390

9,378,111

262,214

-

154,258,971

83,114,733

-

5,000,000

38,570,928

11,911,065

-

-

-

-

-

642,210

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มใิ ช่เงินสด
ซื ้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ จ่ายชําระ
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้ จ่ายชําระ
สินทรัพย์ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รับชําระคืนเงินให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อยเป็ นสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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-

-

-

320,093,554

ที่ออกและชําระแล้ ว

ทุนเรื อนหุ้น

-

347,102,966

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิหมายเหตุ
นเป็ นส่วนหนึ
่งของงบการเงินนเป็นี น้ ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ยอดคงเหลื
ธันวาคม 2561

ญแสดงสิ
สิทธิซื ้อหุ้น21)
สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ
21)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สผูิท้ ถธิือซใบสํ
ื ้อหุ้านคัสามั
ญเพิ่มททุธินใช้(หมายเหตุ
8,028,943
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํากํหรัาไรขาดทุ
บปี นเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กํ
า
ไรขาดทุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

339,074,023

ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2561
ขาดทุ
น
สํ
า
หรั
บปี
ขาดทุนสําหรับปี
-

339,074,023

-

-

อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ยอดคงเหลื
ธันวาคม 2560

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
โอนกํ
าไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมาย
โอนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมาย

ออกหุ้น20)
สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ
14,300,000
21)
ผู
้
ถ
ื
อ
ใบสํ
า
คั
ญ
แสดงสิ
ท
ธิ
ใ
ช้
ส
ิ
ท
ธิ
ซ
ื
้อหุ
้
น
สามั
ญ
เพิ
ม
่
ทุ
น
(หมายเหตุ
4,680,469
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํากํหรัาไรขาดทุ
บปี นเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กํ
า
ไรขาดทุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2560
กํ
า
ไรสํ
า
หรั
บ
ปี
กําไรสําหรับปี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
หรั บปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัสํนาวาคม

บริากัษดัท(มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
บริษัท บ
โมโน
และบริ
ษจํทั าย่กัอดย(มหาชน)
สําหรั
ปีเทคโนโลยี
สิ้นสุดจํงบแสดงการเปลี
วันทีโมโน่ 31เทคโนโลยี
ธันวาคม
2561
่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

347,102,966
3,632,950,329

8,028,943
192,052,327
- -

- - -

339,074,023
3,440,898,002
- -

- 339,074,023
3,440,898,002

4,680,469
111,956,811
- -

- 14,300,000
393,250,000

- - -

3,632,950,329
(152,365,167)

192,052,327
--

---

3,440,898,002
(152,365,167)
--

-3,440,898,002
(152,365,167)

111,956,811
--

-393,250,000
-

---

ที่อหุอกและชํ
หุ้นมสามั
้ นสามัญาระแล้ ว การควบคุ
เดียญ
วกัน
320,093,554
2,935,691,191
2,935,691,191
(152,365,167)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํส่ว่านเกิ
กว่าทุนนมูจาก
ลค่า
ที
อ
่
อกและ
ทุ
น
เรื
อ
นหุ
้
น
ส่
ว
มูลญค่า
ส่วนเกินมูลค่า
การรวมธุหุนเกิ
รน
กิสามั
จนภายใต้
้
ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

กําไรขาดทุน

กําดไรขาดทุ
เบ็
เสร็จอืนน่

องค์้ ถปือระกอบอื
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู
หุ้น น ่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

- (104,130,662) -

- (193,269,297) -

51,970,000
(941,578,833)
(193,269,297) -

2,120,000
(2,120,000)
51,970,000
(941,578,833)

- (202,040,027) -

58,173,093 - -

58,173,093 - -

(152,365,167) (1,238,978,792)
51,970,000
51,970,000

- - -

- - -

(152,365,167)
51,970,000
- -

2,120,000 (152,365,167)
51,970,000

- - -

- - -

- - -

(104,130,662)
(1,238,978,792)
416,430

(818,670)(193,269,297)
(818,670)
--

(941,578,833)
1,235,100
(193,269,297)
-

(941,578,833)
1,235,100

(202,040,027)
(2,120,000)
-

--

58,173,093
(6,697,697)
--

58,173,093
(6,697,697)-

416,430
416,430

---

(818,670)
(818,670)
(818,670)
(818,670)

1,235,100
1,235,100
--

-1,235,100
1,235,100

---

(6,697,697)
(6,697,697)
--

-(6,697,697)
(6,697,697)

-

(104,130,662) 416,430
2,641,095,766

(818,670)
(194,087,967)
200,081,270 -

(193,269,297) (818,670)
(818,670)

1,235,100
2,739,233,125

- 1,235,100
2,739,233,125

116,637,280 (202,040,027) -

(6,697,697)
51,475,396
407,550,000 -

58,173,093 (6,697,697)
(6,697,697)

เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
วนตํ
า่ กว่
น
ผลต่
างจากการ า
ส่ส่วนตํ
่ากว่
าทุานกํทุาจาก
ผลต่
า
งจากการแปลงค่
รวม
กํ
า
ไรสะสม
งไม่ได้จดั สรรา แปลงค่รวม
จากการรวมไรสะสม จัดสรรแล้ว ผลต่ายังจากการแปลงค่
างบการเงิน องค์ประกอบอืน่
งบการเงิ
่เ่นป็ น
องค์ของส่
ประกอบอื
การรวมธุ
รกิจภายใต้
ยัง(ขาดทุ
ไม่ไนด้ทีจ่เดั นป็สรร
วน ่น
ธุรกิจภายใต้
การ ยังไม่ได้ จดั สรร
ทีเ่ ปป็ระกอบอื
นเงินนทีตรา
งบการเงิ
น)
องค์
รวม
ต่ตราต่
างประเทศ
ของผู
ถ้ อื หุ้ ถน้ ือหุ้น
ควบคุมเดี
ยยวกั
นน
การควบคุ
ม
เดี
วกั
จั
ด
สรรแล้
ว
(ขาดทุ
น
)
เงิ
น
า
งประเทศ
ของส่
ว
นของผู
จัดสรรแล้ ว
(ขาดทุน)
เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(152,365,167)
49,850,000
(795,591,899)
7,932,797
7,932,797
49,850,000
(795,591,899)
7,932,797
7,932,797
2,365,610,476

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-

2,641,095,766

(104,130,662)

200,081,270

(194,087,967)

(818,670)

(193,269,297)

2,739,233,125

-

2,739,233,125

-

(202,040,027)

116,637,280

407,550,000

51,475,396

(6,697,697)

58,173,093

2,365,610,476

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

156

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - ขาดทุนสําหรับปี
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

339,074,023
8,028,943
347,102,966

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - กําไรสําหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
โอนกําไรสะสมเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรืทุนอเรืนหุ
น้ ที้ นอ่ อก
อนหุ
และช�ำระแล้ว
ที่ออกและชําระแล้ ว
320,093,554
14,300,000
4,680,469
339,074,023

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สําหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3,440,898,002
192,052,327
3,632,950,329

หุ้นสามัญ
2,935,691,191
393,250,000
111,956,811
3,440,898,002

วนเกิ
ส่วส่นเกิ
นมูลนค่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

51,970,000
51,970,000

511,679,395
(69,053,082)
(104,130,662)
338,495,651

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
กําไรสะสม
จัจัดดสรรแล้
ยัยังงไม่
สรร
สรรแล้ วว
ไม่ไได้จดั ดสรร
49,850,000
661,903,420
53,936,002
(202,040,027)
2,120,000
(2,120,000)
51,970,000
511,679,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

4,343,621,420
(69,053,082)
200,081,270
(104,130,662)
4,370,518,946

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
3,967,538,165
53,936,002
407,550,000
116,637,280
(202,040,027)
4,343,621,420

รวมส่
รวมวน
ของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริ
ษัท โมโน
เทคโนโลยี จ�นำกัรวม
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
นรวม
สําหรั บปี ปสินระกอบงบการเงิ
้ สุป
ดวัระกอบงบการเงิ
นที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
รวม 2561
หรับบปีปีสิสน้ ิ้นสุดสุวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31 ธันวาคม 2561
สํส�1.าำหรั
ข้ อมูลทั่วไป ธันวาคม 2561
1.

ข้บริ
อมูษลั ททั่วโมโน
ไป เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เป็ นบริ ษั ท มหาชนซึ่ ง จั ด ตั้ง และมี ภู มิ ลํ า เนา
โดยมีนายพิจํชาญ์กั ดโพธารามิ
ก เป็(“บริ
นผู้ถือษหุั ท้ นฯ”)
รายใหญ่
ามที่จดทะเบี
ษัทภฯู มอยู
ี่ 200
บริในประเทศไทย
ษั ท โมโน เทคโนโลยี
(มหาชน)
เป็ นบริที่อษยูั ท่ตมหาชนซึ
่ ง จัยดนของบริ
ตั้ง และมี
ิ ลํ า่ทเนา
อาคารจัสมิ น อิโดยมี
นเตอร์
เนชัช่นญ์แนล
ทาวเวอร์
น 16
่ ที่ 4 ถนนแจ้
นะ่จตํดทะเบี
าบลปากเกร็
ด อํษาัทเภอปากเกร็
ในประเทศไทย
นายพิ
โพธารามิ
ก เป็ชั้นผู
้ ถือหุหมู
้ นรายใหญ่
ที่องยูวั่ตฒามที
ยนของบริ
ฯ อยู่ที่ 200ด
จังหวัดนนทบุ
รกิจหลั
ัทฯ และบริ
ัทย่อหมู
ยมี่ ทดี่ 4งั ต่ถนนแจ้
อไปนี ้ งวัฒ นะ ตํ าบลปากเกร็ ด อํ าเภอปากเกร็ ด
อาคารจั
สมิ น อิรีนธุเตอร์
เนชัก่นของบริ
แนล ษทาวเวอร์
ชั้นษ16
จัก)
งหวัดนนทบุ
จหลักของบริ
ษัทย่อและ
ยมีดสืงั ่อต่บนโทรศั
อไปนี ้ พท์เคลื่อนที่
ธุรกิจรสืี ธุ่อรกิประกอบด้
วย ทีษวัที วิฯทและบริ
ยุ ออนไลน์
ก)ข)

2.

ธุธุรกิรกิจจสืให้
่อ ประกอบด้
ทีวี วิทยุ ออนไลน์
และ สื่อบนโทรศั
พท์เคลื่อกีนที
บริ การข้ อมูวลยและความบั
นเทิง ประกอบด้
วย ภาพยนตร์
ฬา่ เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ
ธุพยากรณ์
รกิจให้ บริ การข้ อมูลและความบันเทิง ประกอบด้ วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ

ข)
เกณฑ์พยากรณ์
ในการจัดทํางบการเงิน

2.2.1 เกณฑ์
ในการจั
น
งบการเงิ
น นี จ้ ัดทํางบการเงิ
ขึ น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ที่ กํ า หนดในพระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547
น ตามข้ อ กํ า หนดในประกาศกรมพั
ฒ นาธุญรญักิ จตการค้
2.1 งบการเงิ
น นี จ้โดยแสดงรายการในงบการเงิ
ัด ทํ า ขึ น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ที่ กํ า หนดในพระราชบั
ิ วิ ช าชีาพลงวั
บัญนชีที่
11 ตุ2547
ลาคมโดยแสดงรายการในงบการเงิ
2559 ออกตามความในพระราชบั
ญญัตกิ อารบั
ญชี พ.ศ. 2543
พ.ศ.
น ตามข้
กํ า หนดในประกาศกรมพั
ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวัน ที่
11งบการเงิ
ตุลาคม น2559
ฉบั บออกตามความในพระราชบั
ภาษาไทยเป็ นงบการเงิญนญั
ฉบัตกิ บารบั
ที่ บญ
ริ ษชีั ทพ.ศ.
ฯ ใช้2543
เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอั
งกฤษแปลจากงบการเงิ
นฉบับภาษาไทยนี
งบการเงิ
น ฉบั
บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ
น ฉบั บ ที่ บ ้ริ ษั ท ฯ ใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบั
บภาษาอั
บภาษาไทยนี
้ จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ
นนีงกฤษแปลจากงบการเงิ
้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์นรฉบั
าคาทุ
นเดิมเว้ นแต่
นี ้ได้ จดั ทํางบการเงิ
ขึ ้นโดยใช้นเรวม
กณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 งบการเงิ
เกณฑ์ในนการจั
2.2

เกณฑ์
ดทํานงบการเงิ
ก) ในการจั
งบการเงิ
รวมนี ไ้ นด้รวม
จั ด ทํ า ขึ น้ โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปนี
้เรี ยกว่าไ้ ด้“บริ
ษัทย่อย (ซึง่ ต่นอของบริ
ไปนี ้เรี ยษกว่ั ทา โมโน
“บริ ษัทเทคโนโลยี
ย่อย”) ดังต่อจํไปนี
ก) งบการเงิ
น รวมนี
จั ดษทํัทาฯ”ขึ น้ และบริ
โดยรวมงบการเงิ
า กั ด้ (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “บริ ษัทฯ” และบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “บริ ษัทย่อย”)
จัดตัดังขึ
้ งต่้นอไปนี ้ อัตราร้ อยละ
ชื่อบริษัท
ชื่อชือ่ บริบริษษัททั

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
โมโนษเจนเนอเรชั
น่ จํากัด
ถืบริ
อหุษ้ นัทโดยบริ
ั ทฯ
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัในประเทศ
ดตังขึ
้ ้น
จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ
ในประเทศ

ษณะธุรรกิกิจจ
ลักลักษณะธุ

ผลิต จําหน่ายและบริการข้ อมูลสาระบันเทิง
นเทิงและหนั
ว่ ไป นเทิง
ผลิตนิตจํายสารบั
หน่ายและบริ
การข้ องสืมูอลทัสาระบั
งภาพยนตร์
เพลงงสืสือ่อทับัว่ นไปเทิงอื่น ๆ
นิรวมถึ
ตยสารบั
นเทิงและหนั

ไทย
ไทย

อหุ้น
อัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ
อัของการถื
ของการถือหุน้
2561
2560
ของการถือหุ2560
้น
2561
ออยละ)
ออยละ)
(ร้(ร้2561
ยละ) (ร้(ร้2560
ยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
100
100
100

100

รวมถึงภาพยนตร์ เพลง สื่อบันเทิงอื่น ๆ
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด

ให้ บริการจัดหาห้ องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็ น
ให้ บริ การจัดหาห้ องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็ น

ไทย
ไทย

100
100

100
1001
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ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
ชืชือ่ ่อบริ
บริษษทั ัท

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด

บริษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด

บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ จํากัด
บริษัท ที โมเมนต์ จํากัด
บริษัท โมโน เพลย์ จํากัด

บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด
PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน
เจนเนอเรชัน่ จํากัด ร้ อยละ 1)
Mono Technology Vietnam
Company Limited

Mono Technology Hong Kong
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(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ผลิต จําหน่ายและบริการข้ อมูลสาระบันเทิง
นิตยสารบันเทิงและหนังสือทัว่ ไป
รวมถึงภาพยนตร์ เพลง สื่อบันเทิงอื่น ๆ
ลัลักกษณะธุ
ษณะธุรกิรจกิจ

ไทย

ให้ บริการจัดหาห้ องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายตัว๋ โดยสารและสินค้ าออนไลน์
รวมถึงผลิตและให้ บริการข้ อมูล
ให้ บริการพื ้นที่ ผลิต รับจ้ างผลิตรายการ
สื่อโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ รวมทังให้
้ บริการ
ข้ อมูลสาระบันเทิง
ผลิต รับจ้ างผลิต และให้ บริการซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software และ
Digital Content
ผลิต จําหน่ายและบริการข้ อมูลสาระบันเทิง
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความบันเทิงผ่านสื่อทุกประเภท
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
รวมทังให้
้ บริการจัดกิจกรรม
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ให้ บริการนักแสดง ศิลปิ น และข้ อมูล
สาระบันเทิงผ่านสื่อทุกประเภท
ผลิต รับจ้ างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รวมถึงให้ บริการข้ อมูลสาระบันเทิง
ให้ บริการซอฟต์แวร์ เกมประเภทต่าง ๆ
เพื่อความบันเทิงผ่านช่องทาง
บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์
ให้ บริการพยากรณ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์
ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)

ไทย

จัดตังขึ
้ ้น
จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ
ในประเทศ

100

100

ราร้ออยละ
ยละ
อัอัตตราร้
ของการถือหุน้
ของการถือหุ้น
2561
2560
(ร้อ2561
ยละ) (ร้อ2560
ยละ)

(ร้ อ100
ยละ) (ร้ อ100
ยละ)

1
ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

อินโดนีเซีย

99

99

ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562)

เวียดนาม

100

100

ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง

ฮ่องกง

100

100

2

PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน
เจนเนอเรชัน่ จํากัด ร้ อยละ 1)
Mono Technology Vietnam
Company Limited
ชื่อบริษัท
ชือ่ บริษทั

ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
อินโดนีเซีย
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างชําระบัญชี)
ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จการชําระบัญชี
ลักษณะธุรกิจ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม
ลักษณะธุ2562)
รกิจ

Mono Technology Hong Kong
ให้ บริการข้ อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทาง
Limited
ต่าง ๆ
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด
ผลิต รับจ้ างผลิต และจัดจําหน่ายภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ รวมถึงให้ บริ การข้ อมูล
สาระบันเทิง
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
บริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จํากัด
กับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงจัดการ
ทีมกีฬาหรื อสโมสรกีฬา
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

2.3

เวียดนาม
จัดตังขึ
้ ้น
ในประเทศ
จัดตัง้ ขึน้

ในประเทศ

ฮ่องกง

99

99

100
100
อัตราร้ อยละ
อัตราร้อยละ
ของการถื
ของการถื
อหุอน้ หุ้น
2561
2561 2560
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้ อ100
ยละ) (ร้ อ100
ยละ)

2
ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ข)

บริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า มี ก ารควบคุม กิ จ การที่ เข้ า ไปลงทุน หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ หากบริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
หรื อมีสว่ นได้ เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้ าไปลงทุน และสามารถใช้ อํานาจในการสัง่ การกิจกรรม
ที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษัทฯ นํางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษัทฯ มีอํานาจใน
การควบคุมบริ ษัทย่อยจนถึงวันที่บริ ษัทฯ สิ ้นสุดการควบคุมบริ ษัทย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษัทฯ

จ)

สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ตามงบการเงิน ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่งจัด ตั้งในต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิน บาท
โดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ น้ รอบระยะเวลารายงาน ส่ ว นรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยแปลงค่ า
เป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิ ดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าว
ได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ)

ยอดคงค้ า งระหว่า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รายการค้ า ระหว่ า งกัน ที่ มี ส าระสํ า คัญ ได้ ถูก ตัด ออก
จากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว

บริ ษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและการร่วมค้ าตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั นิ ี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาํ หรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบั บ ใหม่ จํ า นวนหลายฉบั บ
ซึ่งมี ผลบังคับ ใช้ สําหรั บ งบการเงิน ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้ แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าว
ส่ ว น ให ญ่ จ ะไม่ มี ผ ล ก ระท บ อ ย่างเป็ น ส าระสํ าคั ญ ต่อ งบ ก ารเงิ น เมื่ อ นํ าม าถื อ ป ฏิ บัติ
อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้ องต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

กิ จ การต้ อ งใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 กับ สัญ ญาที่ ทํ า กับ ลูก ค้ า ทุก สัญ ญา
ยกเว้ นสัญ ญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ กําหนดหลักการ
5 ขั้น ตอนสํ า หรั บ การรั บ รู้ รายได้ ที่ เกิ ด ขึ น้ จากสั ญ ญาที่ ทํ า กั บ ลู ก ค้ า โดยกิ จ การจะรั บ รู้ รายได้
ในจํ า นวนเงิน ที่ ส ะท้ อ นถึ ง สิ่ ง ตอบแทนที่ กิ จ การคาดว่ า จะมี สิ ท ธิ ได้ รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
หรื อบริ การที่ได้ สง่ มอบให้ แก่ลกู ค้ า และกําหนดให้ กิจการต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและพิจารณาข้ อเท็จจริ งและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บั น ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยอยู่ ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี
ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม เครื่ องมื อ ทางการเงิน ที่ จ ะมี ผ ลบั งคั บ ใช้ สํ าหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ เี ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่ า งปี ปั จจุ บั น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้ วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้ แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม ดังกล่า วข้ างต้ น กํ าหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด ประเภท
และการวัด มูล ค่าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ด้ ว ยมูล ค่ายุติธรรมหรื อ ราคาทุน ตัด จํ า หน่ ายโดยพิ จ ารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้ อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ แนวคิด
ของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมื อทางการเงิน และเมื่ อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี ม้ ี ผลบังคับ ใช้ จะทําให้ มาตรฐานการบัญ ชี การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บั น ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยอยู่ ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี
ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ

4.1

การรั บรู้ รายได้
ขายสิ นค้า
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้เมื่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของ
ความเป็ นเจ้ าของสิ น ค้ าให้ แก่ ผ้ ู ซื อ้ แล้ ว รายได้ จากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํ า กั บ สิ น ค้ า
โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มสําหรับสินค้ าที่ได้ สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ ว
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารเสริ ม บนโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ รายได้ ค่า โฆษณาและบริ ก ารอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุรกิ จ
อินเทอร์ เน็ต ธุรกิจทีวี และธุรกิจวิทยุรับรู้เมื่อได้ ให้ บริ การแล้ วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้ จากการให้ ใช้ สิทธิที่คิดค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนคงที่ ซึ่งผู้ใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และผู้ให้ สิทธิไม่มี
ข้ อผูกพันภายหลังการให้ ใช้ สทิ ธิถือเป็ นรายได้ ทั้งจํานวนเมื่อผู้ใช้ สทิ ธิสามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามสัญญา
ดอกเบี ย้ รับ
ดอกเบี ้ยรับถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
เงิ นปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจํากัดใน
การเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูก หนี ก้ ารค้ า และลูก หนี อ้ ื่ น แสดงมูล ค่า ตามจํ านวนมูล ค่าสุท ธิ ที่ จ ะได้ รับ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยบัน ทึ ก
ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ไ้ ม่ ไ ด้
ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้
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4.4

สินค้ าคงเหลือ
แผ่ น ซี ดี แผ่ น วี ซี ดี แผ่ น ดี วี ดี และของที่ ร ะลึ ก แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น (ตามวิ ธี เ ข้ าก่ อ นออกก่ อ น)
หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
นิตยสารและหนังสือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า

4.5

4.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในการร่วมค้ าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีสว่ นได้ เสีย

ข)

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและการร่ ว มค้ าที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค่ า
ตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ นตรงตามอายุ ก ารให้ ประโยชน์
โดยประมาณดังนี ้
อายุ
อายุกการให้
ารให้ปประโยชน์
ระโยชน์

อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

40
20
10
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อ มราคารั บ รู้ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในส่ว นของกํ าไรหรื อ ขาดทุน โดยไม่ มี ก ารคิ ด ค่า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ที่ ดิ น
และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตัดรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากการใช้ หรื อ การจํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ รายการผลกํ า ไร
หรื อ ขาดทุน จากการจํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ จ ะรั บ รู้ ในส่ ว นของกํ า ไรหรื อ ขาดทุน เมื่ อ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.7

ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ของเงิ น กู้ ที่ ใ ช้ในการได้ ม า การก่ อ สร้ าง หรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้ พ ร้ อมใช้ ห รื อ ขายได้ ถูก นํ า ไปรวมเป็ นราคาทุน ของสิ น ทรั พ ย์ จ นกว่ า สิ น ทรั พ ย์ นั้น
จะอยู่ ใ นสภาพพร้ อมที่ จ ะใช้ ได้ ตามที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้ นทุ น การกู้ ยื ม อื่ น ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในงวด
ที่เกิดรายการ ต้ นทุนการกู้ยืมประกอบด้ วยดอกเบี ้ยและต้ นทุนอื่นที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8

สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ และค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยบันทึกต้ นทุนเริ่ มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่น
ความถี่ ต ามราคาทุ น โดยต้ นทุ น การได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื่ น ความถี่ วั ด มู ล ค่ า เที ย บเท่ า เงิ น สด
ด้ วยมู ล ค่ า ปั จจุ บั น ของจํ า นวนเงิ น ที่ ต้ องจ่ า ยชํ า ระ ผลต่ า งระหว่ า งจํ า นวนเงิ น ที่ ต้ องจ่ า ยชํ า ระ
กับ มูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมการได้ รับ
ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื่ น ความถี่ ต้ นทุ น การได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื่ น ความถี่ นั้น เริ่ ม ตั ด จํ า หน่ า ย
เป็ นค่าตัดจําหน่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อพร้ อมที่จะให้ บริ การในเชิงพาณิชย์
ภายหลังการรับรู้ รายการเริ่ มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่แสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยตัดจํ าหน่ายสินทรั พ ย์ ไม่มี ตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญ าตให้ ใช้ คลื่นความถี่
ซึ่ง มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ จํ า กัด อย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้ ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ของสิ น ทรั พ ย์ นั้น
และจะประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วเมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี ว้ ่ า สิ น ทรั พ ย์ นั้น เกิ ด การด้ อ ยค่ า บริ ษั ท ฯ
และบริ ษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว
ทุกสิ ้นปี เป็ นอย่างน้ อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จํากัดมีดงั นี ้
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
ต้ นทุนเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุกปารให้
ประโยชน์
อายุการให้
ระโยชน์
ตามอายุสญ
ั ญา
10 ปี
5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
3, 5, 10 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
5, 10, 20 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญา
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4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอํานาจควบคุม
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ถูก บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยควบคุม ไม่ ว่ า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมซึ่งทําให้ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย

4.10 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญ ญาเช่ า อุป กรณ์ ที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของส่ ว นใหญ่ ได้ โอนไปให้ แ ก่ ผ้ ูเช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไร
หรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้ แก่ผ้ ู
เช่ า ถื อ เป็ นสั ญ ญ าเช่ า ดํ า เนิ น งาน จํ า นวนเงิ น ที่ จ่ า ยตามสั ญ ญ าเช่ า ดํ า เนิ น งานรั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษั ท ฯ แสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รายการต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะกิ จ การที่ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวมวั ด มู ล ค่ า
ด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินซึง่ อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุก วัน สิ น้ รอบระยะเวลารายงาน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยจะทํ าการประเมิ น การด้ อ ยค่า ของที่ ดิ น อาคาร
และอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ตัว ตนของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยหากมี ข้ อ บ่ ง ชี ว้ ่ า สิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ า ว
อาจด้ อยค่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี ้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้ นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์แล้ วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้ สิ น ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่า จะได้ รับ จาก
สินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนภาษี ที่สะท้ อนถึงการประเมินความเสี่ยง
ในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยใช้ แบบจําลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้ อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้ มาจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื ้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุน ประกัน สัง คมเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิ น
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ยและพนัก งานได้ ร่วมกัน จัด ตั้งกองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ ซึ่งประกอบด้ ว ยเงิน ที่ พ นัก งาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้
แยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยสมทบกองทุ น
สํารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อ ยมี ภาระสําหรั บ เงินชดเชยที่ ต้องจ่ายให้ แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึง่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับ
พนักงาน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยคํ า นวณ หนี ส้ ิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งาน
โดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระ
ได้ ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ตได้ เกิ ด ขึน้ แล้ ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่ นอนว่า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยจะเสีย ทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ ปั จจุบันตามจํ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่ หน่วยงานจัดเก็ บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษี อากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัด บัญ ชี ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญ ชี
ของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนั้น โดย
ใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ หนี ส้ ิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บั ญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ องเสี ย ภาษี
ทุก รายการ แต่ รับ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ รอการตัด บัญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ใช้ หัก ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะมีกําไร
ทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ประโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี และผลขาดทุ น
ทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นั้น
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บ ริษั ทฯ และบ ริ ษั ทย่ อ ยจะทบ ทวนมู ล ค่ า ตาม บั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี
ทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่า
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรื อ
บางส่วนมาใช้ ประโยชน์
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี โ ดยตรงไปยั ง ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นหากภาษี
ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้ รับจากจากการขายสินทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อโอน
หนี ส้ ิ น ให้ ผู้ อื่ น โดยรายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ น้ ในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู้ ซื อ้ และผู้ ขาย (ผู้ ร่ ว ม
ในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยใช้ ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกําหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรั พย์ หรื อหนี ส้ ินที่ มีลกั ษณะเดียวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ ข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนั้นให้ มากที่สดุ
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางตรงหรื อทางอ้ อม
ระดับ 3 ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ ้น
ทุ ก วัน สิ น้ รอบระยะเวลารายงาน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะประเมิ น ความจํ า เป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับ ชั้น ของมูล ค่ายุติธรรมสําหรั บ สินทรั พ ย์ และหนี ส้ ินที่ ถืออยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึ ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าํ คัญ
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจํ า เป็ นต้ องใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ้ส่งผล
กระทบต่ อ จํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้ อมู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมี
ดังนี ้
สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสัญ ญาเช่าว่าเป็ นสัญ ญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญ ญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ ห าร
ได้ ใช้ ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญ ญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ ของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริ หารจํ าเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ้ที่
คงค้ างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้ น
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะตั้งค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิน ลงทุน เมื่ อ มูล ค่า ยุติ ธ รรมของเงิน ลงทุน ดังกล่ า ว
ได้ ล ดลงอย่ า งมี ส าระสํ า คัญ และเป็ นระยะเวลานานหรื อ เมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี ข้ องการด้ อ ยค่ า การที่ จ ะสรุ ป ว่ า
เงิน ลงทุน ดังกล่าวได้ ล ดลงอย่ างมี ส าระสํ า คัญ หรื อ เป็ นระยะเวลานานหรื อ ไม่ นั้น จํ าเป็ นต้ อ งใช้ ดุล ยพิ นิ จ
ของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคํ านวณค่าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจํ าเป็ นต้ อ งทํ า การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ ห ารจํ า เป็ นต้ อ งสอบทานการด้ อ ยค่า ของที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในการนี ฝ้ ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้ องกับการคาดการณ์ รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน
ในการบั น ทึ ก และวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ณ วัน ที่ ไ ด้ มา ตลอดจนการทดสอบการด้ อยค่ า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรื อ
หน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด รวมทั้ง การเลื อ กอั ต ราคิ ด ลดที่ เ หมาะสมในการคํ า นวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และ
ขาด ทุ น ท างภ าษี ที่ ไม่ ได้ ใช้ เมื่ อ มี ความ เป็ น ไป ได้ ค่ อ น ข้ างแน่ ว่ า บ ริ ษั ท ฯ และบ ริ ษั ท ย่ อ ย จะมี
กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ประโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี ้
ฝ่ ายบริ ห ารจํ า เป็ นต้ องประมาณการว่ า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยควรรั บ รู้ จํ า นวนสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้
รอการตั ด บั ญ ชี เป็ นจํ า นวนเท่ า ใด โดยพิ จ ารณาถึ ง จํ า นวนกํ า ไรทางภาษี ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่งต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้ น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี ส้ ิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ จากการถู ก ฟ้ องร้ องเรี ย กค่ า เสี ย หาย ซึ่ ง ฝ่ ายบริ ห าร
ได้ ใ ช้ดุล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ผลของคดี ที่ ถูก ฟ้ องร้ องแล้ ว และเชื่ อ มั่ น ว่ า จะไม่ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ น้
จึงไม่ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายการธุ ร กิ จ ที่ สํ า คั ญ กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั น
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
ต้ นทุนส่วนแบ่งรายได้ คา่ บริ การจ่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

(หน่วย: ล้ านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

-

-

8
21
86
153
7
1
1
1
-

6
159
20
52
422
10
102

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
อัตราตามที่ประกาศจ่าย
อัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
อัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

23
14
58
15

22
14
58
14

6
6
37
14

7
6
38
13

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีอ้ ่ ืน - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย
เงินปั นผลค้ างรั บ - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย

172

3
3

2
2

18
1
19

10
1
11

-

-

434

351

-

-

-

26

16

เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เงินมัดจําและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้นามัหนี
า - นกิประกั
จการทีน่ เกี- ่ ยกิวข้
องกัน่ เกี่(หมายเหตุ
เงิ
ดจํก้ าารค้
และเงิ
จการที
ยวข้ องกัน 15)
บริ
ษ
ั
ท
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
น
(มี
ผ
้
ถ
ู
ื
อ
หุ
้
น
และกรรมการร่
น)
บริษษัทัททีย่่เอกีย่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่ววมกั
บริ
มกัน)
เจ้
องกัน (หมายเหตุ
บริาาษหนี
ัททีกก้้ ่เกีารค้
่ยวข้าาอ--งกักิกินจจการที
(มีผ้ ถู ือ่่ เเกีกีหุ่่ ยย้ นวข้
และกรรมการร่
วมกัน) 15)
เจ้
หนี
ารค้
การที
วข้
องกัน (หมายเหตุ
15)
บริษัทย่อย
รวมเจ้
บริ
ษัทย่าอหนีย ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เจ้ าษหนี
- กิอจงกัการที
งกัน (หมายเหตุ
บริ
ัททีอ่เ้ กี่ ืน่ยวข้
น (มี่ เผกี้ ถู ่ ยือวข้
หุ้นอและกรรมการร่
วมกัน15)
)
รวมเจ้
า
หนี
้การค้
า
กิ
จ
การที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
น
บริษัทาย่หนี
อย ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเจ้
เจ้
การที
งกัน (หมายเหตุ
บริาาษหนี
ัททีออ้้ ่เกี่่ ืืนน่ย--วข้กิกิอจจงกั
น (มี่่ เเผกีกี้ ถู ่่ ยยือวข้
หุ้นออและกรรมการร่
วมกั15)
น)
เจ้
หนี
การที
วข้
งกัน (หมายเหตุ
15)
บริษัทย่อย
รวมเจ้
บริ
ษัทย่าอหนีย ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เงินาให้หนีก้ ยู ้อื่นืมแก่
ริ ษัทย่่เกีอ่ยยวข้ องกัน
รวมเจ้
- กิบจการที
รวมเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงินรวม
2561
2560
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินรวม
2561 7
2560
2561
2560
2561
2560 7
7
76
6-6
6
6
640
40-40
40
40
40

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วย: ล้ านบาท)
2561(หน่
(หน่วย: ล้ า2560
นบาท)
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
2561 6
2560 6

7
711
11-11
11
11
1119
19-19
19
19
19

6
276
27
27
27
20
27
27
20
47
20
27
27
47
47

6
746
74
74
74
18
74
14
18
32
18
14
14
32
32

เงิยอดคงเหลื
นให้ ก้ ยู ืมแก่อบของเงิ
ริ ษัทย่นอให้
ย กู้ ยื ม ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย และการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ให้ กู้ ยื ม ดัง กล่ า ว
เงิมีรนายละเอี
ให้ ก้ ยู ืมแก่
บริงษนีัท้ ย่อย
ยดดั
ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย และการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ให้ กู้ ยื ม ดัง กล่ า ว
ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย และการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ให้(หน่กู้วยืย:ม ดัล้ างนบาท)
กล่ า ว
มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังนี ้

บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชั
โปรดักชัน่ จํน่ าจํกัาดกัด
บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท โมโน ทราเวล
ากัมดส์ จํากัด
อินโฟ ซิสจํเต็
บริ ษัท โมโน ทราเวล จํากัด
บริ
ัท โมโนTechnology
โปรดักชัน่ จํIndonesia
ากัด
PTษMono
บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
บริ
ษัท โมโน
อินโฟ ซิสVietnam
เต็มส์ จําCompany
กัด
Mono
Technology
Limited
บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด
PT
บริ ษMono
ัท โมโนTechnology
เรดิโอ จํากัดIndonesia
PT Mono Technology Indonesia
Mono
Vietnam Company
บริ ษัท Technology
โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์
จํากัด Limited
Mono Technology Vietnam Company Limited
บริ ษัท โมโน เรดิ
โอ จํากัสตูด ดโิ อ จํากัด
ทาเลนท์
บริ ษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
บริ ษัท โมโน เรดิ
โอ บรอดคาซท์
บรอดคาซท์
จํากัด จํากัด
บริ ษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
บริ
ดโิ อ จํเทนเมนท์
ากัด
บริษษษััททัท โมโน
โมโน ทาเลนท์
สปอร์ ต เอ็สตู
บริ
โมโน
ทาเลนท์
สตูนดเตอร์
โิ อ จํากัด จํากัด
บริ
บรอดคาซท์ จํากัด
รวมษษััทท โมโน
บริ
โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
บริ
สปอร์
เอ็นเตอร์
จํากัด
หักษษ: ััททค่าโมโน
เผื่อหนี
้สงสัตตยจะสู
ญ เเทนเมนท์
บริ
โมโน
สปอร์
เอ็นเตอร์
ทนเมนท์ จํากัด
รวม
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย - สุทธิ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย - สุทธิ
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อย - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ออ
31ณธันวัวาคม
นที่ อ
ยอดคงเหลื
31 ธัณ
น2560
วาคม
วันที่ 2560
ณ วันที่
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
2560 6
2560
12266
122
12
122
1112
103
12
115
11
103
19
103
3805
5
19
89
19
380
747
380
89
(38)
89
747
709
747
(38)
(38)
709
709

งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
เพิงบการเงิ
่มขึ ้น นนนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจลดลง
การ

เพิม่ ขึน้
ระหว่างปี

เพิ่มขึางปี
้น
ระหว่
เพิ่มขึ ้น
38
ระหว่างปี ระหว่างปี
3838
151515
444
503750
144
50
3737
144
144
144
144
144

ลดลง
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่
างปี
ลดลง

ระหว่างปี (5)
ระหว่างปี
(5)(5)
(99)
(99)
(19)
(99)
(19)
(126)
(19)
(249)
(126)
15
(126)
(249)
(234)
(249)
15
15
(234)
(234)

(หน่ยอดคงเหลื
วย: ล้ านบาท)
อ
(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ออ
31ณธันวัวาคม
นที่ อ
ยอดคงเหลื
31 ธัณ
น2561
วาคม
วันที่ 2561
ณ วันที่
31 ธันวาคม
38
31 ธันวาคม
2561 1
2561
38
122
38
151
1
122
12
122
15
11
15
128
12
115
11
88
4305
5
430
642
430
(23)
642
619
642
(23)
(23)17
619
619
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ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ นี ค้ ื อ เงิอ นนี ให้
ค้ ื อกูเงิ้ ยืนมให้แก่กูบ้ ยืริมษแก่
ั ท ย่บอริยในรู
ษั ท ย่ อปยในรู
ตั๋ว สัญป ตัญาใช้
๋ว สัญเงิญาใช้
น ซึ่ งเงิไม่นมซึี ห่ งลัไม่ก ประกั
มี ห ลักนประกั
และคินดและคิ
ดอกเบี
ด ดอกเบี
ย้
ย้
ในอัตราร้ในอั
อยละ
ตราร้3อต่ยละ
อปี 3โดยมี
ต่อปีกําโดยมี
หนดชํกําหนดชํ
ระคืนเมื
าระคื
่อทวงถาม
นเมื่อทวงถาม
อย่างไรก็อย่ตาาม
งไรก็
บริตษาม
ัทฯบริจะไม่
ษัทฯเรี ยจะไม่
กให้เบรี ยริ ษกให้
ัทย่บอริยชํ
ษัทาระ
ย่อยชําระ
คื น เงิ นคืให้น เงิกู้ ยืนมให้ภกูายใน
้ ยื ม ภระย
ายใน
ะเวลาห
ระย ะเวลาห
นึ่ ง ปี ดันึง่ งนัปีน้ บดั งริ นัษั น้ ทบฯ ริจึษังทจั ฯด ปจึ ระเภ
ง จั ด ปทระเภ
เงิ น ให้ท เงิกู้ ยืนมให้ดักูง้ กยื ล่ม าดัวเป็
ง ก ล่นา วเป็ น
สินทรัพสิย์นไม่ทรัหพมุนย์ไเวีม่ยหนมุนเวียน
เงินกู้ยืมเงิระยะสั
นกู้ยืม้นจากบริ
ระยะสันจากบริ
้ ษัทย่อยษัทย่อย
ในระหว่ในระหว่
างปี ปั จาจุงปี
บันปับริ
จจุษบั ทนฯบริได้ษกั ท้ ูยฯืมได้
เงินกจาก
้ ูยืมเงิMono
นจากTechnology
Mono Technology
Hong Kong
HongLimited
Kong Limited
ในรู ปตั๋วในรู
สัญปญาใช้
ตั๋วสัญเงิญาใช้
น เงิน
จํ า นวนจํ า1.6
นวน
ล้ านเหรี
1.6 ล้ านเหรี
ย ญ สหรัย ญ
ฐ ฯสหรั
(หรืฐอฯคิ (หรื
ด เป็อนเงิ
คิ ดนเป็ประมาณ
นเงิ น ประมาณ
52 ล้ านบาท
52 ล้ านบาท
ณ วั น ทีณ่ 31วั นธัทีน่ วาคม
31 ธั น วาคม
2561) 2561)
ซึง่ ไม่มีหซึลัง่ กไม่ประกั
มีหลันกและคิ
ประกันดดอกเบี
และคิดดอกเบี
้ยในอัตราร้
้ยในอั
อยละ
ตราร้3อต่ยละ
อปี 3โดยมี
ต่อปีกําโดยมี
หนดชํกําหนดชํ
ระคืนภายในหนึ
าระคืนภายในหนึ
ง่ ปี ง่ ปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู
ค่าตอบแทนกรรมการและผู
้ บริ หาร ้ บริ หาร
ในระหว่ในระหว่
างปี บริาษงปีัทฯบริและบริ
ษัทฯ ษและบริ
ัทย่อยมี
ษัทคย่า่ อใช้ยมี
จ่าคยผลประโยชน์
า่ ใช้ จา่ ยผลประโยชน์
พนักงานที
พนั่ใกห้งานที
แก่กรรมการและผู
่ให้ แก่กรรมการและผู
้ บริ หาร ้ บดังริ หต่อารไปนี
ดังต่้ อไปนี ้

ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
ระยะสัน้ ระยะสัน้
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
หลังออกจากงาน
รวม รวม

(หน่วย:(หน่
ล้ านบาท)
วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงิงบการเงิ
นงบการเงิ
เฉพาะกิ
นนเฉพาะกิ
จเฉพาะกิ
การ จจการ
การ
งบการเงิงบการเงิ
นรวม นนรวม
รวม
2561 2560 2560
2560 2561 2561
2561 2560 2560
2560
2561 2561
49 49
48 48
31 31
29 29
1
1
1
1
1
1
1
1
50 50
49 49
32 32
30 30

ภาระคํ ภาระคํ
้าประกัน้าประกั
กับกิจนการที
กับกิ่เจกีการที
่ยวข้ อ่เงกั
กี่ยนวข้ องกัน
บริ ษั ท ฯบริและบริ
ษั ท ฯ และบริ
ษั ท ย่อ ยมี
ษั ทภย่าระจากการคํ
อ ยมี ภาระจากการคํ
า้ ประกัาน้ ประกั
ให้ แก่นกให้
ิ จ การที
แก่ กิ่จเกีการที
่ ยวข้ อ่ เกีงกั่ ยนวข้ตามที
อ งกัน่ กตามที
ล่าวไว้่ กใล่นหมายเหตุ
าวไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมข้ อนรวมข้
30.2 อก)30.2 ก)
7.

7.
ลูกหนีก้ ลูารค้
กหนีาและลู
ก้ ารค้ ากและลู
หนีอ้ ่ ืนกหนีอ้ ่ ืน
(หน่วย: (หน่
ล้ านบาท)
วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
นงบการเงิ
เฉพาะกินนเฉพาะกิ
จเฉพาะกิ
การ จการ
งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม งบการเงิงบการเงิ

ลูกหนี ้การค้
ลูกหนี
า -้การค้
กิจการที
า - กิ่เกีจ่ยการที
วข้ อ่เงกั
กี่ยนวข้(หมายเหตุ
องกัน (หมายเหตุ
6)
6)
ลูกหนี ้การค้
ลูกหนี
า -้การค้
กิจการที
า - กิ่ไม่จการที
เกี่ยวข้่ไม่อเงกั
กี่ยนวข้ องกัน
รายได้ ค้รายได้
างรับ ค้างรับ
เงินปั นผลค้
เงินาปังรันผลค้
บ - กิาจงรัการที
บ - กิ่เกีจ่ยการที
วข้ อ่เงกั
กี่ยนวข้(หมายเหตุ
องกัน (หมายเหตุ
6)
6)
ลูกหนี ้อื่นลูก- หนี
กิจการที
้อื่น - กิ่เกีจ่ยการที
วข้ อ่งกั
เกี่ยนวข้(หมายเหตุ
องกัน (หมายเหตุ
6)
6)
ลูกหนี ้อื่นลูก- หนี
กิจการที
้อื่น - กิ่ไจม่การที
เกี่ยวข้่ไม่อเงกั
กี่ยนวข้ องกัน
รวม รวม

2561 2560 2560
2560 2561 2561
2561 2560 2560
2560
2561 2561
3
3 2
2 19 19 11 11
193 193 161 161 17 17 55 55
224 224 305 305 38 38 123 123
- 26 26
- 434 434 351 351
3
36 36 31 31 3

หัก: ค่าเผืหัก่อ:หนีค่า้สงสั
เผื่อยหนี
จะสู้สงสั
ญยจะสูญ

455 455 499 499 511
(8) (8) (6) (6) -

511 566
-

566
-

รวมลูกหนี
รวมลู
้การค้
กหนี
าและลู
้การค้กาหนี
และลู
้อื่น ก- หนี
สุท้อืธิ่น - สุทธิ

448

511 566

566

174

448 493

493 511

18

18

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อของลูอกของลู
หนี ้การค้
กหนีา้การค้
แยกตามอายุ
าแยกตามอายุ
หนี ้คงค้หานีงนั
้คงค้บจากวั
างนับนจากวั
ที่ถึงกํนาทีหนดชํ
่ถึงกําหนดชํ
าระดังานีระดั
้ งนี ้
อายุหนีอายุ
้ค้ างชํ
หนีาระ
้ค้ างชําระ
อายุหนีค้ า้ งช�ำระ

ลูกหนีลูก้ การค้
- กิจาการที
- กิจ่ เการที
กี่ยวข้่ เอกี่งกั
ยวข้นองกัน
หนีาก้ ารค้
ถงึ กําาหนดชํ
ยังไม่ถยังึ งกํไม่
าหนดชํ
ระ าระ
ค้ างชําค้ระางชําระ
ไม่เกินไม่3 เเดืกินอน3 เดือน
3 - 6 เดื3 อ- น6 เดือน
6 - 126เดื-อ12น เดือน
มากกว่มากกว่
า 12 เดืาอ12น เดือน
รวมลูกรวมลู
หนี ้การค้
กหนีา้การค้
- กิจาการที
- กิจ่เกีการที
่ยวข้่เอกีงกั
่ยวข้
น องกัน
ลูกหนีลูก้ การค้
หนีาก้ ารค้
- กิจาการที
- กิจ่ ไการที
ม่ เกี่ย่ ไวข้
ม่ เอกี่งกั
ยวข้นองกัน
ยังไม่ถยังึ งกํไม่
าหนดชํ
ถงึ กําาหนดชํ
ระ าระ
ค้ างชําค้ระางชําระ
ไม่เกินไม่3 เเดืกินอน3 เดือน
3 - 6 เดื3 อ- น6 เดือน
6 - 126เดื-อ12น เดือน
มากกว่มากกว่
า 12 เดืาอ12น เดือน
รวม รวม
หัก: ประมาณการรั
บคืน บคืน
หัก: ประมาณการรั
หัก: ค่าหัเผืก:่อค่หนี
าเผื้สงสั
่อหนี
ยจะสู
้สงสัญยจะสูญ
รวมลูกรวมลู
หนี ้การค้
กหนีา้การค้
- กิจาการที
- กิจ่ไการที
ม่เกี่ย่ไวข้ม่เอกีงกั
่ยวข้
น อ- งกั
สุทนธิ - สุทธิ
รวมลูกรวมลู
หนี ้การค้
กหนีา้การค้
- สุทาธิ - สุทธิ

(หน่วย:(หน่
ล้ าวนบาท)
ย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม นนรวม
รวม งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นนเฉพาะกิ
จการ จจการ
การ
2561 2560 2560
2560 2561 2561
2561 2560 2560
2560
2561 2561
3

3

2

2

3

3

2

2

3 3
5 5
1 1
8 8
19 19

1 1
2 2
2 2
4 4
11 11

121 121

15 15

53 53

145 145
49
4
3
28
229
(36)
193
(8)
185
188

49
4
3
28
229
(36)
193
(8)
185
188

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

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

2

2
17
17
17
36

2

2
17
17
17
36

2

2
55
55
55
66

รายงานประจ�ำปี 19
2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

2

2
55
55
55
66

19175

8. 8. สิ8.นค้8.สิานคงเหลื
สิค้นาคงเหลื
ค้สิานอคงเหลื
ค้ าคงเหลื
อ อ อ
(หน่ว(หน่
ย:(หน่
ล้วย:
านบาท)
(หน่
วล้ย:าวนบาท)
ล้ย:านบาท)
ล้ านบาท)

รวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นงบการเงิ
รวม
งบการเงิ
นรวม
นนรวม
นรวม
รายการปรับลด
รายการปรั
รายการปรั
รายการปรั
บรายการปรั
ลดราคาทุ
บลดราคาทุ
บลดราคาทุ
บนลดราคาทุ
ให้ นให้นให้นให้
ราคาทุน
ราคาทุน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เค่
ธิทับ
ะได้
ราคาทุ
ราคาทุ
นราคาทุ
นราคาทุ
น น เป็ นมูเป็ลนมู
ค่เป็าให้ลสุนมู
เป็
ทป็าธินลนมู
สุทมูค่ทลี่จาลค่ธิะได้
สุค่าทสุาี่จทธิสุระได้
ทที่จธิจี่ ะได้
ทรับี่จระได้
รบั ับ รสิับนค้สิานคงเหลื
ค้สิานคงเหลื
ค้สิาอนคงเหลื
ค้- าสุอคงเหลื
ท-ธิอสุท- ธิอสุท- ธิสุทธิ
2561
2560256025612561
2561256125602560
2560
2561
2560
25612561
2561
256125602560
2560
2561
2560
256025612561
2561
256125602560
2560
2560
สินค้สิานสํค้าสิเร็านสํจค้สิารูานเร็ปสํค้จาารูเร็สํปจารูเร็ปจรูป 19 19 19 19 13 13 13 13 (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) 16 16 16 16 9 9 9 9
งานระหว่
งานระหว่
งานระหว่
างทํ
งานระหว่
า งทําางทําางทํา 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 14 14 14 14 (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) 17 17 17 17 10 10 10 10
รวม รวมรวมรวม

ในระหว่
ในระหว่
ในระหว่
า งปี
ในระหว่
าปังปีจจุ
าปังปีบจจุ
าั นปังปีบจจุ
บริปัั นบษจจุ
บริ
ั นทบย่ษบริ
ั นอั ทยมี
ษบริ
ย่ั ทอกษย่ยมี
ารกลั
ั อทยมี
ย่ก อารกลั
กยมี
บารกลั
รายการปรั
กบารกลั
รายการปรั
บ รายการปรั
บ รายการปรั
บ ลดมู
บ ลดมู
ลบค่ลดมู
าบลสิลดมู
ค่นลาค้สิค่าคงเหลื
นาลสิค้ค่นาคงเหลื
า ค้สิ นาคงเหลื
อค้จําคงเหลื
าอนวน
จํ อา นวน
จํ1าอนวน
ล้จํ าานบาท
1นวน
ล้1านบาท
ล้1านบาท
ล้ านบาท
(2560:
(2560:
(2560:
2 ล้ (2560:
า2นบาท)
ล้2านบาท)
ล้ า2นบาท)
โดยนํ
ล้ านบาท)
โดยนํ
าไปหั
โดยนํ
ากไปหั
โดยนํ
จากมู
าไปหั
กาจากมู
ไปหั
ลกค่จากมู
ากลของสิ
จากมู
ค่าลของสิ
ค่นาลค้ของสิ
ค่านาคงเหลื
ของสิ
ค้ านคงเหลื
ค้ าอนคงเหลื
ทีค้่ราับอคงเหลื
ทีรู้เ่รอป็ับทีนค่
รู่ร้ อเับป็าทีรูนค่
ใช้
่ร้ เัป็บจานค่
รู่า้ ใช้
เป็ยในระหว่
านค่
จใช้่ายในระหว่
าจใช้
่ายในระหว่
จา่ งปี
ยในระหว่
างปีางปีางปี
9. 9. เงิ
9.น9.ลงทุ
เงินเงิลงทุ
นนในบริ
เงิลงทุ
นในบริ
ลงทุ
นษในบริ
ัทนย่ษในบริ
อัทยษย่ัทอษยย่ อัทยย่ อย
(หน่ว(หน่
ย: (หน่
ล้วาย:นบาท)
(หน่
วล้ย:านบาท)
วล้ย:านบาท)
ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นจเฉพาะกิ
การ
นนเฉพาะกิ
จการจการจจการ
การ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
เงินปัเงินนผลที
ปัเงินผลที
่บปัเงิรินนษผลที
ปัั่ทบเงินฯรินผลที
ษ่บปััทรินฯษ่บผล
ัทริฯษัทฯ
ชือ่ บริษทั
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ราคาทุน
ที
บ
่
ริ
ษ
ท
ั
ฯ
รั
บ
ระหว่
รับระหว่
รัาบงปีระหว่
รัาบงปีระหว่
างปีางปี างปี
ชื่อบริชืษ่อัทบริ
ชื่อษบริชืัท่อษบริ
ัท ษัท
ทุนเรีทุยนกชํเรีทุายนระแล้
กชํ
เรีทุยนากชํ
เรีระแล้
วยากชํ
ระแล้
วาระแล้
ว วราคาทุ
ราคาทุ
นราคาทุ
นราคาทุ
น น รับระหว่
25612560
25602561
25612560
25602561
25612560
2560
25612561
25612560
2561
25602561
2560
25612560
2561
25602561
2560
25612560
2561
25602560
บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
เจนเนอเรชั
ัท ษโมโน
ัทเจนเนอเรชั
โมโน
เจนเนอเรชั
น่ เจนเนอเรชั
จําน่ กัดจํน่ากัจํดาน่ กัจํดากัด
982 982982982 982982902
982 902902902 902902902- - - - - - บริษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
ทราเวล
ัท ษโมโน
ัททราเวล
โมโน
ทราเวล
จํากัทราเวล
ดจํากัจํดากัจํดากัด
20 20 20 20 20 20 209 9 9 9 9 9 9- - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
อิัทนษโมโน
โฟัทอินโมโน
ซิโฟ
สอิเต็
นซิโฟ
มอิสส์นเต็ซิโฟ
จํสมาเต็
ส์กัซิดสมจํเต็
ส์ากัจํมดาส์กัจํดากัด
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8- - -143- 143143143
บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
โปรดั
ัท ษโมโน
ัทโปรดั
กโมโน
ชัโปรดั
น่ กจํชัาโปรดั
น่ กักดชัจํน่ากกัจํชัดาน่ กัจํดากัด
1,9501,950
1,950
1,820
1,9501,820
1,820
1,950
1,8201,950
1,950
1,820
1,9501,820
1,820
1,820- - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
มิัทวษโมโน
สิัทคมิวโมโน
จํสิามิคกัวดสิจํมิคาวกัจํสิดาคกัจํดากัด
27 27 27106
27 106106123
106 123123123 123123123- - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
เรดิ
ัท ษโมโน
โัทอเรดิโมโน
จําโเรดิ
อกัดจํโเรดิ
อากัจํดโาอกัจํดากัด
20 20 20 201 1 11001 1001001001 1 1 1- - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
เรดิ
ัท ษโมโน
โัทอเรดิโมโน
บรอดคาซท์
โเรดิ
อ บรอดคาซท์
โเรดิ
อ บรอดคาซท์
โอ บรอดคาซท์
จํากัดจํากัจํดากัจํดากัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
ทาเลนท์
ัท ษโมโน
ัททาเลนท์
โมโน
ทาเลนท์
สตูทาเลนท์
ดสตู
โิ อ ดจํสตู
าโิ อกัดดสตู
จํโิ อากัดจํดโิ าอกัจํดากัด
8 8 8 58 5 5 255 25 25 255 5 5 5- - - - - - บริ ษัทบริทีษบริโมเมนต์
ัท ษทีบริ
ัทโมเมนต์
ษทีัทโมเมนต์
จํทีากัโมเมนต์
ดจํากัจํดากัจํดากัด
115 115115115
90 90 90115
90 115115115
90 90 90 90- - - - - - บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
เพลย์
ัท ษโมโน
ัทเพลย์
จํโมโน
าเพลย์
กัดจํเพลย์
ากัจํดากัจํดากัด
12 12 12 122 2 2 122 12 12 122 2 2 2- - - 9- 9 9 9
บริ ษัทบริโมโน
ษบริัท ษโมโน
บริ
แอสโทร
ัท ษโมโน
ัทแอสโทร
โมโน
แอสโทร
จํากัแอสโทร
ดจํากัจํดากัจํดากัด
5 5 5 25 2 2 52 5 5 25 2 2 2- - - 7- 7 7 7
PT Mono
PT Mono
PTTechnology
Mono
PTTechnology
Mono
Technology
Technology
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - - - - - MonoMono
Technology
Mono
Technology
Mono
Technology
Technology
HongHong
Kong
Hong
Kong
Hong
Limited
Kong
Limited
Kong
Limited
Limited 107 107107107 107107107 107107107 107107107- - - - - - MonoMono
Technology
Mono
Technology
Mono
Technology
Technology
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Company
Vietnam
Company
Company
Limited
Company
Limited
Limited
Limited
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10- - - - - - รวม รวมรวมรวม
3,3703,370
3,370
3,083
3,3703,083
3,083
3,083- - -159- 159159159
หัก: ค่หัากเผื:หัค่่อกาการด้
:เผื
หัค่ก่าอ:เผื
การด้
ค่อ่อายค่
การด้
เผืาอ่อของเงิ
ยค่
การด้
อายค่
ของเงิ
นอาลงทุ
ยค่
ของเงิ
นานของเงิ
ลงทุ
นลงทุ
นนลงทุ
น น
รวมเงิรวมเงิ
นลงทุ
รวมเงิ
นนรวมเงิ
ลงทุ
ในบริ
นลงทุ
นนในบริ
ษลงทุ
นัทในบริ
ย่ษอนัยทในบริ
ย่ษ- อัทสุยทย่ษอ-ธิัทยสุย่ท-อธิสุยท-ธิสุทธิ

(71) (71)(71)(56)
(71) (56)(56)(56)
3,2993,299
3,299
3,027
3,2993,027
3,027
3,027

20 20 20 20
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บริ ษัท ที โมเมนต์ จํากัด (“ที โมเมนต์”)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 7 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าหุ้น
ของที โมเมนต์ ที่เรี ยกชําระเพิ่มจํานวน 10 ล้ านบาท 10 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลําดับ (รวมร้ อยละ 12.5)
ตามมติ ของการประชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของผู้ถื อ หุ้น ใน ที
โมเมนต์ ซึง่ ทําให้ ที โมเมนต์ มีทนุ เรี ยกชําระแล้ วรวมเป็ นจํานวน 115 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.5 ของทุน
จดทะเบียน
บริ ษัท โมโน แอสโทร จํากัด (“โมโน แอสโทร”)
เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของโมโน แอสโทร มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเรี ย กชํ า ระ
ทุน จดทะเบี ย นเพิ่ ม อี ก ร้ อยละ 50 ของทุน จดทะเบี ย น (รวมเรี ย กชํ า ระเต็ ม มูล ค่า แล้ ว) คิ ด เป็ นเงิน จํ า นวน
2.5 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าหุ้นที่เรี ยกชําระดังกล่าวทั้งจํานวนในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตามมติของ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของผู้ถือหุ้นใน โมโน แอสโทร
บริ ษัท โมโน เรดิโอ จํากัด (“โมโน เรดิโอ”)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของโมโน เรดิโอ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
99 ล้ านบ าท จากเดิ ม 1 ล้ านบ าท (หุ้ นสามั ญ 100,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ตราไว้ หุ้ นละ 10 บาท) เป็ น
100 ล้ านบาท (หุ้น สามัญ 10,000,000 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท) โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
จํ า นวน 9,900,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ นละ 10 บาท การเพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วไม่ ทํ า ให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
ของบริ ษั ท ฯ เปลี่ ย นแปลงแต่ อ ย่ า งใด ทั้ง นี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยชํ า ระค่ า หุ้ นจํ า นวน 99 ล้ านบาท ในวั น ที่
20 มี น าคม 2561 และโมโน เรดิ โ อ ได้ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ วเมื่ อ วัน ที่
22 มีนาคม 2561
โมโน เรดิโอ ได้ นําเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากบริ ษัทฯ จํานวน 99 ล้ านบาท
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 6 ดังนั ้นบริ ษัทฯ จึงโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่โมโน เรดิโอ จํานวน 14.5 ล้ านบาท และบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในโมโน เรดิโอ
จํานวน 14.5 ล้ านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในระหว่างปี ปั จจุบนั
บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ จํากัด (“โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ”)
เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการของโมโน ทาเลนท์ สตู ดิ โ อ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้ านบาท จากเดิม 5 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
เป็ น 25 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าหุ้นจํานวน 20 ล้ านบาท ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และ
โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริ ษัท โมโน เพลย์ จํากัด (“โมโน เพลย์”)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริ ษัทฯได้ จ่ายชําระค่าหุ้นที่เรี ยกชําระเพิ่มอีกร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
โมโน เพลย์ (รวมเรี ย กชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว ) คิ ด เป็ นเงิ น จํ า นวน 2.5 ล้ า นบาท ตามมติ ข องการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของผู้ถือหุ้นในโมโน เพลย์
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของโมโน เพลย์ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 30 ล้ านบาท จากเดิม 5 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) เป็ น 35 ล้ าน
บาท (หุ้นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าหุ้นจํานวน 7.5 ล้ านบาท ในวันที่ 14 กันยายน 2561 และโมโน เพลย์ ได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด (“โมโน โปรดักชัน่ ”) และบริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (“โมโน
สปอร์ ต”)
เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ของโมโน โปรดักชัน่ จํานวน 200 ล้ านบาท จากเดิม 1,820 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 18,200,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) เป็ น 2,020 ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 20,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ ได้ จ่ายชําระค่าหุ้น
จํานวน 130 ล้ านบาท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และโมโน โปรดักชัน่ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ แล้ วเมื่ อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี ้ เมื่ อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้ โมโน โปรดักชัน่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เพิ่มการลงทุนโดยการเพิ่มทุน
จดทะเบียนในโมโน สปอร์ ต ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของโมโน โปรดักชั่น จํานวน 200 ล้ านบาท จากเดิม 50 ล้ าน
บ า ท (หุ้ น ส า มั ญ 5,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ หุ้ น ล ะ 10 บ า ท ) เป็ น 250 ล้ า น บ า ท
(หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000
หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท ทัง้ นี โ้ มโน โปรดักชั่น ได้ จ่ายชํ าระค่าหุ้นจํานวน 130 ล้ านบาท ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 และโมโน สปอร์ ต ได้ จดทะเบี ยนเพิ่ม ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ แล้ วเมื่ อวันที่ 21
พ ฤศจิ ก ายน 2561 การเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วไม่ ทํ าให้ สั ด ส่ ว นการถื อหุ้ นของบ ริ ษั ท ฯ เป ลี่ ย นแป ลง
แต่อย่างใด
Mono Technology Vietnam Company Limited (“Mono Vietnam”)
เมื่ อ วัน ที่ 30 มกราคม 2562 Mono Vietnamได้ จ ดทะเบี ย นเสร็ จ การชํ า ระบั ญ ชี ต ามมติ ข องการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แล้ ว
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 มูล ค่าสิน ทรั พ ย์ สุท ธิ ของบริ ษั ท ย่อ ยมี มูล ค่าตํ่ ากว่าราคาทุน ของเงินลงทุน เป็ น
จํ า นวน 397 ล้ านบาท (2560: 387 ล้ านบาท) บริ ษัทฯ ประเมิ น มู ล ค่ า ที่ จ ะได้ รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น
ในบริ
ย่อธัยจากมู
ายุติธมูรรมหั
นทุพนย์ในการขายหรื
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ณ วันษทีั ท่ 31
นวาคมลค่2561
ล ค่าสิกนต้ทรั
สุท ธิ ของบริ ษอั ทมูย่ลอค่ยมี
มูล ค่าตํ่ ากว่
ราคาทุ
นลงทุน เป็ น
กระแสเงิ
น สดในอนาคตที
่ กิ จ การคาดว่
า จะได้ รับริ
บ แล้
วแต่ประเมิ
ร าคาใดจะสู
ซึ่ ง ผลการประเมิ
พบว่นา
จํ า นวน 397
ล้ านบาท (2560:
387 ล้ านบาท)
ษัทฯ
น มู ล ค่งากว่
ที่ จา ะได้
รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ
เงิ
น ลงทุ
ษั ท ย่ลอค่ยมี
ค่าที่ คกาดว่
รับ คื น สูงกว่
าตามบัญ ชีสินและฝ่
ษั ท ฯ
ในบริ
ษั ทนย่ในบริ
อยจากมู
ายุมตูลิธรรมหั
ต้ นทุา จะได้
นในการขายหรื
อมูาลมูค่ลาค่จากการใช้
ทรั พ ย์ายบริ
ด้วยวิหธารของบริ
ี ป ระมาณการ
เชื
่อว่าค่าเผืน่อสดในอนาคตที
การด้ อยค่าเพียงพอในสถานการณ์
ปัจรัจุบ แล้
นั วแต่ ร าคาใดจะสู ง กว่ า ซึ่ ง ผลการประเมิ น พบว่ า
กระแสเงิ
่ กิ จ การคาดว่ า จะได้
เงินนลงทุ
ษั ทวย่มค้
อ ยมี
เงิ
ลงทุนนในบริ
ในการร่
า มูล ค่าที่ ค าดว่า จะได้ รับ คื น สูงกว่า มูล ค่าตามบัญ ชี และฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
เชื่อว่าค่าเผื่อการด้ อยค่าเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั
ในเดือนมิถนุ ายน 2559 บริ ษัทย่อย (Mono Technology Hong Kong Limited) ได้ ร่วมลงทุนกับบริ ษัทอื่นแห่ง
เงิ
นงในการร่
า Digital Technology Company Limited ในประเทศจี น ด้ วยทุ น จดทะเบี ย น
หนึน่ งลงทุ
จั ด ตั้
Yunnanวมค้
Mono
8ในเดื
ล้ าอนเหรี
ฐฯ (เรีบริยษกชํัทาย่ระแล้
วร้ อยละ
62.5 ของทุHong
นจดทะเบี
น) เงินลงทุ
นมิถยนุ ญสหรั
ายน 2559
อย (Mono
Technology
KongยLimited)
ได้ รน่วในการร่
มลงทุนกัวมค้
บบริาษดััทงกล่
อื่นาแห่วมีง
รายละเอี
งต่อไปนีMono
้
หนึ
่ ง จั ด ตั้ยงดดัYunnan
Digital Technology Company Limited ในประเทศจี น ด้ วยทุ น จดทะเบี ย น
8 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ (เรี ยกชํ าระแล้ วร้ อยละ 62.5 ของทุนจดทะเบี ยน) เงินลงทุนในการร่ วมค้
วมี
(หน่าวดัย:งกล่
ล้ าานบาท)
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
การร่วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

การร่วมค้ า
Yunnan Mono Digital
Technology Company
LimitedMono Digital
Yunnan
หักTechnology
: ค่าเผื่อการด้Company
อยค่า
ผลต่
างจากการแปลงค่างบ
Limited
หักการเงิ
: ค่าเผืน่อการด้ อยค่า
รวม
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน

รวม

ลักษณะธุรกิจ
ให้ บริการข้ อมูลและ
สาระบันเทิง
ให้ บริการข้ อมูลและ
สาระบันเทิง

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
สัดส่วนเงินลงทุ
น
(ร้
อ
ย
(ร้
อ
ยน
สั2561
ดส่วนเงินลงทุ
2560
(ร้2561
อละ)
ยละ) (ร้2560
อละ)
ยละ)
(ร้ อย
ละ)
-

(ร้ อย
ละ)
42

-

42

ราคาทุนนรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ

2561ราคาทุน2560

ราคาทุน
2561
2560
2561
2560

มูลค่วาย:ตามบั
ญชี
(หน่
ล้ านบาท)
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
ญญชีชี
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบั2560

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560
2561
2560

-

74
(21)

-

72
(21)

--

74
(4)
(21)
49

--

72
(4)
(21)
47

-

(4)
49

-

(4)
47

23
รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

23179

เมื่ อ วัน ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ของ Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (“Yunnan Mono”) ได้ มีมติให้ เลิกกิจการ โดย Yunnan Mono ได้ จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ ว
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ จ่ายเงินคืนทุนจํานวน 1.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินประมาณ
48 ล้ านบาท ให้ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยในวั น ที่ 3 เมษายน 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง โอนกลั บ ค่ า เผื่ อ การด้ อยค่ า
ของเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ าจํ า นวนประมาณ 4 ล้ านบาท ในงบการเงิ น รวมในระหว่ า งปี ปั จจุ บั น
ทั ้งนี ้ Yunnan Mono ได้ จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีแล้ วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ดังนั ้น ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริ ษัทย่อยจึงไม่ได้ รับรู้ ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนใน
Yunnan Mono ในงบการเงิ น รวม โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ข องการร่ ว มค้ า
มีจํานวนเงินประมาณ 53 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยเงินฝากธนาคารจํานวนเงินประมาณ 53 ล้ านบาท
11.

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

อาคาร

อุปกรณ์

กรณ์ ง
นปรับปรุง เครือุ่ อปงตกแต่
และ ส่วอาคาร
ทีทีด่ ่ดนิ ินและ
ส่วนปรับปรุง เครือ่ งตกแต่ง
ส่ส่ววนปรั
อาคารและ และเครื
และเครือ่่ องใช้
งใช้
นปรับบปรุ
ปรุงง อาคารและ
ทีด่ นิ
สิสินนทรั
ทรัพย์เช่า ส�สํำานันักงาน
ที่ดิน

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ
คอมพิ
สิระหว่
นทรัพาย์ง
และอุปวเตอร์
กรณ์
ติดตัง้
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้

รวม

รวม

256
2
258
1

366
3
13
382
4
-

201
34
(1)
5
239
20
(1)
1

265
26
(8)
283
38
(17)
-

25
1
(1)
25
6
(3)
-

5
16
(20)
1
7
(2)

1,118
80
(10)
1,188
75
(21)
-

259

386

259

304

28

6

1,242

1
2

35
24

105
35

185
34

15
1

-

341
96

3
1

59
25

(1)
139
40

(8)
211
36

(1)
15
1

-

(10)
427
103

4

84

(1)
178

(17)
230

(2)
14

-

(20)
510

24

180

อาคาร

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินรวม

อุปกรณ์

อาคาร
กรณ์
อาคาร
อุอุปปกรณ์
ที่ดินและ ส่ส่ววนปรั
นปรับบปรุ
ปรุง เครื
เครือ่ ่ องตกแต่
งตกแต่งง
่ดินและ
ง เครื
ส่ส่ววทีนปรั
ปรุงง ส่ว
นปรับบปรุ
และเครือ่ งใช้
อาคารและ
และเครื
ส่วนปรั
ทีด่ บนิ ปรุง อาคารและ และเครื่ องใช้
สิ
น
ทรั
พ
ย์
เ
ช่
า
ที่ดิน
สินทรัพย์เช่า ส�สํำานันักกงาน
งาน
ที่ดิน

สินทรัพย์เช่า

(หน่วย: ล้ านบาท)
(หน่วย: ล้ านบาท)

คอมพิวเตอร์
คอมพิ
เตอร์
และอุปววกรณ์
คอมพิ
เตอร์

และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
สิระหว่
นทรัพางย์
สินติทรั
ดตัพง้ ย์

ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
255
323
100
72
10
31 ธันวาคม 2560
255
323
100
72
10
31 ธันวาคม 2560
255
302
81
74
14
31 ธันวาคม 2561
255
302
81
74
14
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี
ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี
2560 (จํานวน 78 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)
2560 (จํานวน 78 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)
2561 (จํานวน 78 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)
2561 (จํานวน 78 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

ราคาทุน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา
สําหรับส่วนที่จําหน่าย
สําหรับส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา
สําหรับส่วนที่จําหน่าย
สําหรับส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี

761
761
732
732
96
96
103
103
(หน่วย: ล้ านบาท)
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิจจการ
การ

อุปกรณ์
อุปกรณ์

สินทรัพย์เช่า
สินทรัพย์เช่า

รวม
รวม

1
1
6
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง
นปรัพบย์เปรุ
สิส่ส่นววทรั
ช่างง
นปรับปรุ

รวม

ปกรณ์งและ
เครื่ ออุงตกแต่
เครืเครื
่ องตกแต่
งและ
อ่ งตกแต่
ง
เครื
่
อ
งใช้
และเครื
อ่ งใช้
เครื่ องใช้
ส�สํำานันักกงาน
งาน

สํานักงาน

คอมพิวเตอร์

คอมพิ
วเตอร์
และ
และอุ
ปกรณ์
คอมพิ
วเตอร์
และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

ยานพาหนะ
ยานพาหนะ

รวม
รวม

36
36
36
36
36
36

29
29
1
1
30
30
1
1
31
31

127
127
3
3
(7)
(7)
123
123
3
3
(14)
(14)
112
112

7
7
7
7
7
7

199
199
4
4
(7)
(7)
196
196
4
4
(14)
(14)
186
186

17
17
3
3

24
24
3
3

98
98
11
11

5
5
-

144
144
17
17

20
20
4
4

27
27
1
1

(7)
(7)
102
102
11
11

5
5
-

(7)
(7)
154
154
16
16

24
24

28
28

(14)
(14)
99
99

5
5

(14)
(14)
156
156

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

25
25181

(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ

อุปกรณ์

ส่วนปรับปรุง
สิส่นวนปรั
ทรัพบย์ปรุ
เช่าง

สินทรัพย์เช่า
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี

อุปกรณ์
เครืเครื
่ องตกแต่
งและ
อ่ งตกแต่
ง
และเครื
อ
่
งใช้
เครื่ องใช้
ส�ำนักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุวเตอร์
ปกรณ์
คอมพิ
และ

ยานพาหนะ

รวม

อุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

สํานักงาน

31 ธันวาคม 2560

16

3

21

2

42

31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่อมราคาสําหรั บปี

12

3

13

2

30

2560 (จํานวน 7 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

17

2561 (จํานวน 4 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซงึ่ ได้ มาภายใต้
สั ญ ญ าเช่ า การเงิ น โด ยมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ตาม บั ญ ชี เ ป็ น จํ า น วน 48 ล้ าน บ าท (2560: 19 ล้ าน บ าท )
(เฉพาะบริ ษัทฯ: 2 ล้ านบาท (2560: 4 ล้ านบาท))
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อุป กรณ์ จํ า นวนหนึ่ งซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคาหมดแล้ ว
แต่ ยั ง ใช้ งานอยู่ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วมี จํ า นวนเงิ น
221 ล้ านบาท (2560: 182 ล้ านบาท) (เฉพาะบริ ษัทฯ: 112 ล้ านบาท (2560: 104 ล้ านบาท))
บริ ษัทย่อยได้ นําที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 533 ล้ านบาท (2560: 547 ล้ านบาท) ไป
คํ ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํ ้าประกันจํานวน 250 ล้ านบาท
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12.

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
ลิขสิทธิ์
ลิเว็ขบสิไซต์
ทธิ์

เว็บไซต์
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์
เพลง
และ
เพลง
และวีดโี อ
วีดีโอ

ลิขสิทธิอ์ นื่

ลิขสิทธิ์อื่น

เงินจ่าย
งหน้วงหน้
า า
เงินล่จ่วายล่
โปรแกรม
และ
โปรแกรม
และงาน
คอมพิ
วเตอร์
งานระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์ ระหว่างผลิต

รวม

รวม

83
83
83

1,919
1
(496)
835
2,259
3
(789)
1,157
2,630

265
1
(9)
46
303
1
(2)
121
423

66
6
72
2
15
89

479
1,137
(881)
735
1,291
(1,293)
733

2,812
1,145
(505)
3,452
1,297
(791)
3,958

33
5

708
773

66
44

26
12

-

833
834

38
9

(496)
985
910

(9)
101
49

38
13

-

(505)
1,162
981

47

(789)
1,106

(1)
149

51

-

(790)
1,353

13
13
13

11
1
12
12

4
4
4

-

3
3
3

27
5
32
32
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ลิขสิทธิ์

ลิเว็ขบสิไซต์
ทธิ์
เว็บไซต์
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์
เพลง
และ
เพลง
และวี
วีดีโดอโี อ

ลิขสิทธิ์อื่น

1,262

198

32

ลิขสิทธิอ์ นื่

เงินจ่าย
งหน้วงหน้
า า
เงินล่จ่าวยล่
โปรแกรม
และ
โปรแกรม
และงาน
คอมพิ
วเตอร์
งานระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์ ระหว่างผลิต
34

รวม

รวม

732

2,258

23
1,512
270
38
730
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ าย
สําหรั บปี
2560 (จํานวน 829 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

2,573

834
981

2561 (จํานวน 977 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนการให้ บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์

ลิขสิทธิธิ์ ์
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เพลง
เพลง
และวี
และวีดดีโโี ออ

โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เงิเงินนจ่จ่าายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าา
และงาน
และ
งานระหว่
างผลิ
ระหว่างผลิ
ตต

11
11
-

21
21
54

19
4
23
1
-

104
48
(102)
50
7
(54)

155
52
(102)
105
8
-

11

75

24

3

113

4
4
1

8
1
9
7

4
5
9
3

-

16
6
22
11

31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2560

5

16

12

-

33

1

11

-

-

12

31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

1
1

11
11

-

-

12
12

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
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คอมพิวเตอร์

รวม

รวม
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(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ ์
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เพลง
เพลง
และวี
และวีดดีโโี ออ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

6

1

14

50

71

31 ธันวาคม 2561

5

48

12

3

68

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์

โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เงินจ่ายล่วงหน้ า

เงินจ่ายล่วงหน้า
และงาน
และ
งานระหว่
างผลิ
ระหว่างผลิ
ตต

รวม

รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรั บปี
2560 (จํานวน 2 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

6

2561 (จํานวน 8 ล้ านบาท รวมอยู่ในต้ นทุนการให้ บริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร)

11

13.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
บริ ษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด (“โมโน บรอดคาซท์”) เป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้
บ ริ ก า รโท รทั ศ น์ ใน ระ บ บ ดิ จิ ต อ ล ป ระ เภ ท บ ริ ก า รท า งธุ รกิ จ ระ ดั บ ช า ติ ใน ห ม ว ด ห มู่ ทั่ ว ไป
แบบความคมชั ด ปกติ (“ใบอนุ ญ าต”) จากคณ ะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุญาต (วันที่
25 เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซท์จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่จํานวน 2,250
ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยแยกชําระดังนี ้
1)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 380 ล้ านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่
กสทช. กําหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

2)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่ า ราคาขั้น ตํ่ า จํ า นวน 1,870 ล้ า นบาท แบ่ ง ชํ า ระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

โมโน บรอดคาซท์ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และนําส่งเงินรายปี เข้ ากองทุนวิจยั และ
พั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณ ะ
ตามประกาศ กสทช.
เพื่ อ เป็ นการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ ใบอนุ ญ าต เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2557 โมโน บรอดคาซท์
ได้เข้าทํ า สัญ ญาเช่ า ใช้ บริ ก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ป ระเภทที่ ใ ช้ คลื่ น ความถี่ ภ าคพื น้ ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล
กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านบริ การโครงข่ายของ
ททบ. ตั้ง แต่ วั น ที่ 17 มกราคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซท์ ต้ องจ่ า ย
ค่าใช้ บริ การโครงข่ายเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
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ต่ อ มา ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2559 ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขยายระยะเวลาการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตในส่ ว นที่ เหลื อ แจ้ ง เป็ นหนังสื อ
ไปยังสํานักงาน กสทช. ซึ่งโมโน บรอดคาซท์ ได้ ดําเนินการแล้ วตามจดหมายลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2560 โมโน บรอดคาซท์ ได้ รับ หนังสื อ จากสํ า นัก งาน กสทช. เห็ น ชอบให้ ข ยาย
ระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตในส่วนที่เหลือพร้ อมทัง้ ดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กําหนดโดย กสทช. ดังนัน้ โมโน บรอดคาซท์ จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือ (ต้ นทุนการ
ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ณ วันดังกล่าว)
จํานวน 1,160 ล้ านบาท หลังการขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมดังนี ้
1)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นของราคาขัน้ ตํ่ า ที่ เหลื อ จํ า นวน 38 ล้ า นบาท แบ่ ง ชํ า ระ 2 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

2)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่ า ราคาขัน้ ตํ่ า จํ า นวน 1,122 ล้ า นบาท แบ่ ง ชํ า ระ 6 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 8 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

ในระหว่ า งปี 2560 โมโน บรอดคาซท์ ได้ ชํ า ระเงิ น ประมู ล คลื่ น ความถี่ เป็ นจํ า นวนเงิ น 206 ล้ านบาท
พร้ อมวางหนังสือคํ ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ ้าประกันการชําระเงินในส่วนที่เหลือให้ แก่ กสทช.
ทั ง้ นี ้ ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี
ความประสงค์จะพักชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที่เหลือแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. ซึ่ง
โมโน บรอดคาซท์ ได้ ดําเนินการยื่นจดหมายต่อสํานักงาน กสทช. แล้ วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเมื่อ
วัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 โมโน บรอดคาซท์ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากสํ า นั ก งาน กสทช. เห็ น ชอบให้ พั ก ชํ า ระ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตในงวดที่เหลือพร้ อมทัง้ ดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย กสทช.
ดังนั ้น โมโน บรอดคาซท์ จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที่เหลือ (ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้
คลื่นความถี่ ค้างจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล (ไม่ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ณ วันดังกล่าว) จํ านวน 954 ล้ านบาท
หลังการพักชําระค่าธรรมเนียมดังนี ้
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1)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นของราคาขัน้ ตํ่ า ที่ เหลื อ จํ า นวน 19 ล้ านบาท ชํ า ระทั ง้ จํ า นวน
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 7 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

2)

ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เกิ น กว่ า ราคาขัน้ ตํ่ า จํ า นวน 935 ล้ า นบาท แบ่ ง ชํ า ระ 5 งวด
ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ภายใน 11 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต

30

จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว โมโน บรอดคาซท์ ไ ด้ คํ า นวณ มู ล ค่ า ของต้ นทุ น การได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้
คลื่ น ความถี่ ค้ างจ่ ายใหม่ โดยใช้ อัต ราดอกเบี ย้ ที่ แ ท้ จ ริ งเดิ ม กับ กํ าหนดการชํ า ระเงิน ใหม่ ที่ ได้ รับ อนุญ าต
จาก กสทช. และได้ บัน ทึก ผลต่างที่ เกิ ด ขึน้ จากการคํ านวณต้ น ทุน การได้ รับ ใบอนุญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่
ค้ างจ่ายใหม่เป็ นจํานวนเงินประมาณ 75 ล้ านบาท ไว้ เป็ นรายการต่างหากในส่วนของกําไรขาดทุนสําหรับปี
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีต้นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่ายสําหรับงวดมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
901

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หัก: ผลต่างจากการคํานวณต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตค้ างจ่ายใหม่
เนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตัดจําหน่ายดอกเบี ้ยระหว่างปี
ชําระดอกเบี ้ยระหว่างปี

(75)
31
(6)
851

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี ้ เมื่ อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มี มติให้ ขึ ้นอัตราดอกเบี ย้
นโยบายร้ อยละ 0.25 ต่อ ปี จากร้ อยละ 1.50 เป็ นร้ อยละ 1.75 ต่อ ปี โดยให้ มี ผ ลทัน ที ซึ่งผู้รับ ใบอนุญ าต
ที่สํานักงาน กสทช. เห็นชอบให้ ขยายการชําระและพักชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ องชําระดอกเบี ้ยในอัตรา
ดังกล่าวในระหว่างเวลาขยายการชําระและพักชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
มูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่แสดงได้ ดงั นี ้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
1,932
1,932
(604)
(475)
1,328
1,457

ในระหว่างปี โมโน บรอดคาซท์ได้ ตดั จําหน่ายต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ เป็ นจํานวน 129
ล้ านบาท (2560: 129 ล้ านบาท)

รายงานประจ�ำปี 2561
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14.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ จากธนาคารของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อัต ราดอกเบี ย้ อ้ า งอิ ง
อัตราดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั ้นตํ่าและอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมขันตํ
้ ่า ตามลําดับ และคํ ้าประกันโดยบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย

15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์
รวมเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
16.

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
6
11
34
41
40
19
79
66
101
90
164
92
424
319

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

เงิเงินนกูกู้ ้

1

2

อัตราดอกเบีย้

การช�าำระคื
ระคืนน
อัตราดอกเบี
การชํ
(ร้อยละ) ้ย
(ร้ อยละ)
MLR ลบส่วนต่างที่กําหนดในสัญญา ชําระคืนเงินต้ นเป็ นรายไตรมาสจํานวน
24 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่
30 กันยายน 2560 และต้ องชําระคืน
เงินต้ นทังหมดภายในวั
้
นที่ 30 มิถนุ ายน
2566
MLR ลบส่วนต่างที่กําหนดในสัญญา ชําระคืนเงินต้ นเป็ นรายเดือนจํานวน
84 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่
31 ธันวาคม 2559 และต้ องชําระคืน
เงินต้ นทังหมดภายในวั
้
นที่ 31
พฤษภาคม 2566

รวม
หัก: ส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

188

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560
27
74
12
21
47
32
16
19
14
29
5
116
180

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561
2561

2560
2560

1,275

1,325

168

198

1,443
(109)
1,334

1,523
(82)
1,441

32

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปี มีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
1,523
(80)
1,443

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวของบริ ษั ท ย่ อ ยคํ า้ ประกั น โดยการจดจํ า นองที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ างของบริ ษั ท ย่ อ ย
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 11 และการโอนสิทธิ การรับเงินรายได้ ค่าบริ การพื ้นที่
ทั้งหมด และคํ ้าประกันโดยบริ ษัทฯ
ทั้งนี ้สัญญาให้ สินเชื่อดังกล่าวได้ ระบุข้อปฏิบตั ิและข้ อกําหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้ให้ เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา และการ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยงั
มิได้ เบิกใช้
17.

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่ าย

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย
หัก: ดอกเบี ้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย – สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
954
954
(103)
(53)
851
901
(7)
(206)
844

695

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่ายมีกําหนดชําระเป็ นรายปี ซึ่งจะเสร็ จสิ ้นภายในปี 2565
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 13
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18.

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี ้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
37
14
(3)
(1)
34
13
(16)
(7)

18

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
2561
2560
2561
2560
1
1
(1)

6

-

-

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ทํ า สั ญ ญ าเช่ า การเงิ น กั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์
ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ถึง 4 ปี
18.

หนีษส้ ัทนิ ฯตามสั
าการเงิ
บริ
และบริญษญาเช่
ัทย่อยมี
ภาระผูนกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
้ ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี ้

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ก: ดอกเบี
หน่ายญญาเช่า
ผลรวมของจํหัานวนเงิ
นขันตํ
้ ่า้ยรอการตั
ที่ต้องจ่ายทัดงสิ
้ จํา้นตามสั
ดอกเบี ้ยตามสั
ญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
รวม
มูลค่าปั จจุบนหั
ั ของจํ
้าหนดชํ
่าที่ต้องจ่าระภายในหนึ
ายทังสิ
้ ้นตามสัญง่ ญาเช่
ก: ส่าวนวนเงิ
นที่ถนึงขักํนตํ
ปี า
18. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

านบาท)
(หน่ว(หน่
ย:วล้ย:าล้นบาท)
31 ธัธันนวาคม
2561
ณณวัวันนทีที่ ่ 31
วาคมงบการเงิ
2561 นเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม 2560
งบการเงิ
จการ
2561
2561 นเฉพาะกิ2560
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน
ไม่เกิน
รวม
รวม
37
11-4
- 4ปีปี
รวม14
1-1-4
- 4ปีปี
รวม1
1ปีปี
1ปีปี
(3) 19
- -18
37(1)
(3)
(2) 34 (1)
13
- 116
34
(16) 18
(7)
- (1)-

นบาท)(หน่
วย:วย:ล้ าล้ านบาท)
18
6
- (หน่
2560
ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคมงบการเงิ
2560 นเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ทํ า สั ญ ญ าเช่ า การเงิ น2561
กังบการเงิ
บ บริ ษนั ทรวม
ลี ส ซิ2560
่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ
กรณ์
งบการเงิ
การ
2561 นเฉพาะกิจป2560
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 1
กิน ระยะเวลาโดยเฉลี
เกินาเช่าเป็1-4
ใช้
งานของกิ
นรายเดื
อนรวม
อายุของสัไม่ญเญามี
่ย
รวม
หนีในการดํ
้สินตามสัาเนิ
ญนญาเช่
าการเงิจการ
น โดยมีกําหนดชําไม่ระค่
-- 4ปีปี
137
- 4ปีปี
รวม 14 1ปีปี
11-4
รวม 1
1ปี ปี
ประมาณ
ถึ่างที4่ต้อปีงจ่าดยทัจํงสิ้าหน่
- (3) 6
หักา:นวนเงิ
ดอกเบี
าย ญญาเช่า
ผลรวมของจํ
นขั3นตํ
้ ้ยรอการตั
้นตามสั
8
14(1)
1
1- ญญาเช่(1)13
ดอกเบี ้ยตามสั
าการเงิษนรอการตั
ชี กพันที่จะต้ องจ่ายค่า(1)
รวมษญัทญาเช่
1บริ
ฯ และบริ
ัทย่อยมีดบัภญาระผู
เช่าขันตํ
้ 34่าตามสั
าการเงินดัง-นี ้ - 13
1
1
7
มูลค่าปั จจุหับกนั ของจํ
านวนเงิ
นตํ
้ ่าที่ต้าองจ่
ายทังสิ
้ ้นตามสัง่ ญ
(16) 6
(7)
- (หน่
(1)
: ส่วนที
่ถึงกํนาขัหนดชํ
ระภายในหนึ
ปี ญาเช่า
วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
งบการเงิ
งบการเงิ-นเฉพาะกิจการ 18 นรวม
6
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 1
ปี น กั บ บริ
1 -ษ4ั ทปี ลี ส ซิ่ งรวม
ปี
1 - 4 ปี ป กรณ์
รวม
และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ทํ า สั ญ ญ าเช่ า การเงิ
เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ

บริ ษั ท ฯ
19 อน อายุ37ของสัญญามี
- ระยะเวลาโดยเฉลี
ผลรวมของจํใช้
านวนเงิ
นขันตํ
้ า่าเนิ
ที่ตน้ องานของกิ
งจ่ายทังสิ
้ ้นตามสั
ในการดํ
จการญญาเช่
โดยมีา กําหนดชําระค่18
าเช่าเป็ นรายเดื
่ย 34
(2)
(1)
(3)
ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
ประมาณ 3 ถึง 4 ปี
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มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า

16

18

34

-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
้ ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี ้

-

-

19.

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํ า นวนเงิ น สํ า รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ ง เป็ นเงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน (รวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายในการบริหาร):
ต้ นทุนบริการในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
44
36
6
2
52

7
1
44

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
นเฉพาะ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
กิจการ
2561
2560
2561
2560
19
17
2
1
22

2
19

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยคาดว่ า จะจ่ า ยชํ า ระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานภายในหนึ่ ง ปี ข้ า งหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท (2560: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษัทฯ: ไม่มี (2560: ไม่มี))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประมาณ 17 ปี (เฉพาะบริ ษัทฯ: 17 ปี )
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
งบการเงิ
นนรวม/งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิ
รวม/งบการเงินนเฉพาะกิ
2561
2561

2560
2560

อัตราคิดลด

3.5

3.5

อัตราการขึ ้นเงินเดือน

5

5
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ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ขึ น้ (ลดลง) ของมู ล ค่ า ปั จจุ บั น
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
2561
2560
2561
2560

งบการเงิ
รวม
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ ้น 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 50 เบซิสพอยท์
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ ้น 100 เบซิสพอยท์
ลดลง 100 เบซิสพอยท์

(5)
2

(5)
2

(2)
1

(2)
1

7
(8)

7
(8)

3
(4)

3
(4)

เมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2561 สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ มี ม ติ ผ่ า นร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ค้ ุม ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่นี ้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้ างเลิกจ้ าง สําหรับลูกจ้ างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ ้นไปให้ มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วันสุดท้ าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การแก้ ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
หนี ส้ ิน สํ า รองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานเพิ่ ม ขึน้ 18 ล้ านบาท (เฉพาะของบริ ษั ท ฯ: 8 ล้ านบาท)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ ต้นทุนบริ การในอดีตเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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20.

ทุนเรื อนหุ้น
จํานวน
จ�ำนวน
หุหุ้นน้ สามั
สามัญญ
(หุ
(หุ้นน้ ))
4,984,999,975

อนุ
อนุมมตั ตั ิโโิดย
ดย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1) ตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่าย
2) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1) ตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (122,000,000)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 334,000,000
5,196,999,975
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (334,000,000)
4,862,999,975

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1) เมื่อวันที่ 12 และ 13 มกราคม 2560 บริ ษัทฯ
ได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143 ล้ านหุ้น
ที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลเฉพาะเจาะจงในราคา
หุ้นละ 2.85 บาท เป็ นจํานวนเงิน 407.6 ล้ านบาท
2) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯได้ จดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21)
2) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯได้ จดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วันที่จดทะเบี
วันที่ ยนกับ
มูลค่า
ทุ
น
จดทะเบี
ย
น
มูลทีค่ต่ าราไว้
ที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียน กระทรวงพาณิ
จดทะเบียนกัชบย์
(บาท)
(บาทต่
อ
หุ
น
้
)
กระทรวงพาณิชย์
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
0.1 498,499,998
0.1

(12,200,000) 8 พฤษภาคม 2560

0.1

33,400,000

0.1

519,699,998

9 พฤษภาคม 2560

(33,400,000) 22 พฤษภาคม 2561
486,299,998

ทุน
ทุ
น
ออกจําออก
หน่าย
ส่วนเกินมูลค่า
จ�
ำ
หน่
าย
จ�ำนวน
วันที่
นวนญ มูมูลลค่ค่าาทีทีต่ ่ตราไว้
รา
และชําำระ
ส่วหุนเกิ
นมูลญค่า วันจดทะเบี
ที่จดทะเบี
ยนกับบ
ยนกั
น
้
สามั
และช�
ระ
หุจํน้ าสามั
(บาทต่อหุน้ ) เต็มมูลค่าแล้ว
กระทรวงพาณิ
(บาท)
(หุ
น
้
)
หุ้นสามัญ
ไว้
เต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ
กระทรวงพาณิชชย์ย์
(บาท)
(หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
(บาท)
3,200,935,537
0.1 320,093,554 2,935,691,191

143,000,000

0.1

14,300,000

393,250,000

19 มกราคม 2560

46,804,687

0.1

4,680,469

111,956,811

4 ตุลาคม 2560

3,390,740,224

339,074,023

3,440,898,002

6,448

0.1

645

15,424

8 มกราคม 2561

80,282,986

0.1

8,028,298

192,036,903

4 เมษายน 2561

3,471,029,658

347,102,966

3,632,950,329
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21.

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 (MONO-W1) จํานวน 1,540 ล้ านหน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้ สิทธิ 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯ ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ทุก ๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมี
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บาท ในราคาการใช้ สิทธิ 2.5 บาท โดยกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ แรกคือวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ ปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (MONOW1) เพื่ อรั ก ษ าผลป ระโยชน์ ตอบ แทนของผู้ ถื อใบ สํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จากราคาการใช้ สิ ท ธิ เ ดิ ม
2.5 บาทต่ อ หุ้น เป็ น 2.492 บาทต่ อ หุ้น และอัต ราการใช้ สิ ท ธิ จ ากใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ
1 หน่วย มี สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็ นใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ 1 หน่วย มี สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ
1.003 หุ้น
ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริ ษัทฯได้ ปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จากราคาการใช้ สิทธิเดิม 2.492
บาทต่อหุ้น เป็ น 2.464 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้ สิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มี
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น เป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ 1.015 หุ้น
การใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี ้

วันทีใ่ ช้สทิ ธิ

วันที่ใช้ สทิ ธิ
23-29 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558
30 กันยายน 2558
29 กันยายน 2560
29 ธันวาคม 2560
30 มีนาคม 2561

จํจ�าำนวน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัทีญ
ใ่ ช้แสดงสิ
สทิ ธิ ทธิ
ที(หน่
่ใช้ สวทิ ย)ธิ
(หน่วย)
121,183
814,379
20,000,000
46,664,694
6,430
80,042,858

เงินรับค่าหุน้
จากการใช้
เงินรับค่าสหุทิ ้ นธิ
(ล้านบาท)

จากการใช้ สทิ ธิ
(ล้ านบาท)
2
50
117
200

ทุนจดทะเบียน
จดทะเบียน
ทีทีทุ่ออน่ อกจํ
าหน่าย
อกจ�ำหน่าย
และช�ำาระ
และชํ
ระ
เต็มมูลค่าแล้ว
เต็ม(ล้มูานบาท)
ลค่าแล้ ว
(ล้ านบาท)
308
308
310
339
339
347

วันที่

บบ
วันทีจดทะเบี
่จดทะเบียนกั
ยนกั
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

8 มกราคม 2558
8 เมษายน 2558
5 ตุลาคม 2558
4 ตุลาคม 2560
8 มกราคม 2561
4 เมษายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิจํานวน 1,352,353,083 หน่วย
(2560: 1,432,395,941 หน่วย)
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22.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรร
กํ า ไรสุ ท ธิ ป ระ จํ าปี ส่ วน ห นึ่ งไว้ เป็ น ทุ น สํ ารอ งไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 5 ข อ งกํ าไรสุ ท ธิ ป ระ จํ า ปี
หั ก ด้ วยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ า ทุ น สํ า รองนี จ้ ะมีจํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 10
ของทุน จดทะเบี ย น สํ า รองตามกฎหมายดังกล่า วไม่ ส ามารถนํ า ไปจ่ า ยเงิน ปั น ผลได้ ในปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ
ได้ จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้ จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้ วยรายการค่าใช้ จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี ้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ต้ นทุนการให้ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่าสาธารณูปโภค
24.

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
2561
2560
2561
2560
158
178
170
542
27
23
17
31
69
68

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
527
542
73
180
1,214
1,059
154
114
43
103

ภาษีเงินได้
(รายได้ ) ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาํ หรับปี สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
2561
2560
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ ภาษีเงินได้ ท่ แี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
2561
2560
2561
2560

3
-

5
1

-

1

12
15

(49)
(43)

(9)
(9)

(1)
-
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั (รายได้ ) ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ มีดงั นี ้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (ร้ อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของปี ก่อน
ขาดทุนทางภาษี ที่ถกู ใช้ ประโยชน์ในปี ปั จจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้เป็ น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษี จากการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
และขาดทุนทางภาษี ที่รับรู้ในอดีต
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ผลกระทบทางภาษี สําหรับ:
รายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25)
เงินปั นผลรับ
ขาดทุนทางภาษี สําหรับปี ที่ไม่ได้ บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษี สําหรับปี ก่อน
ที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
รายได้ ภาษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินนรวม
งบการเงิ
รวม
2561
2560
2561
2560
(179)
15

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
การ
2561
2560
2561
2560
(78)
54

20
(36)
-

20
3
1

20
(16)
-

20
11
1

(6)

-

-

-

15
20

25
-

-

-

(15)
(1)
-

(25)
-

-

(32)

38

35

6

9

15

(82)
(43)

1
(9)

11
-

อัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ร้ อยละ 16.5 ถึง
25 (2560: ร้ อยละ 16.5 ถึง 25)
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ส่วนประกอบของสินทรั พ ย์ ภ าษี เงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี และหนี ส้ ินภาษี เงิน ได้ รอการตัดบัญ ชี ป ระกอบด้ วย
รายการดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

ก�กํำาไรหรื
ไรหรือขาดทุน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สินทรั พย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการรับคืนและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ
โดยได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ:
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวม

(8)
23
7
215
1

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(10)
37
6
216
1

238

250

245
(7)
238

259
(9)
250

2
(14)
1
(1)
-

(4)
1
37
16
(1)

(12)
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(หน่วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไรหรือขาดทุน
ก�กํำาไรหรื
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สินทรั พย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(1)
5
8
-

12

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(1)
4
-

1
8
-

1

9

1

3
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายการผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ใ ช้ หัก ภาษี แ ละขาดทุน ทางภาษี
ที่ ยัง ไม่ ได้ ใช้ จํ า นวน 998 ล้ า นบาท (2560: 806 ล้ า นบาท) ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ได้ บัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้
รอการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท ย่ อ ยอาจไม่ มี กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษี มาใช้ ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ ใช้ มีจํานวนเงิน 924 ล้ านบาท ซึ่งจะทยอยสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ ป ระโยชน์
ภายในปี 2566
25.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท โมโน อิ น โฟ ซิ ส เต็ ม ส์ จํ า กัด (“เอ็ ม ไอเอส”) ได้ รับ สิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุนสําหรับกิจการซอฟต์แวร์ ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554
ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับ
กํ าไรที่ ได้ จากการประกอบกิ จ การที่ ได้ รับ การส่งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ แต่วัน ที่ เริ่ ม มี รายได้ จ ากการ
ประกอบกิจการนัน้ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2554)
เอ็ ม ไอเอสมี ร ายได้ จากกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561
เป็ นจํานวน 25 ล้ านบาท (2560: 175 ล้ านบาท)

26.

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น ) ด้ วยผลรวมของจํ า นวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ า งปี กั บ จํ า นวน
ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของหุ้น สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจต้ อ งออกเพื่ อ แปลงหุ้ น สามั ญ เที ย บเท่ า ปรั บ ลดทัง้ สิ น้
ให้ เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้ มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้ นปี
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื ้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ ดงั นี ้
กําไร (ขาดทุน)
ก�ำไร (ขาดทุน)
สํส�าำหรั
หรับบปีปี
2561
2560
2561
(ล้
าน
(ล้2560
าน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
บาท)
บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุน้ สามัญ
ถัถัววเฉลี
งนํำ้ ้าหนั
เฉลี่ยย่ ถ่ถ่ววงน�
หนักก
2561
2560

2561
(ล้านหุน้ )

2560
(ล้านหุน้ )

ก�ำไร (ขาดทุน)

กําไร (ขาดทุ
ต่อหุน้ น) ต่อหุ้น
2561
2560
2561
(บาท)

2560
(บาท)

(ล้ านหุ้น)

(ล้ านหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(0.056)

0.017

ปรับเพิ่ม

0.015

(193)

58

3,451

3,352

-

-

228

490

(193)

58

3,679

3,842

กําไร (ขาดทุน)
ก�ำไร (ขาดทุน)
สํส�าำหรั
หรับบปีปี
2561
2560
2561
(ล้
าน
(ล้2560
าน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
บาท)
บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ

งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงินนเฉพาะกิ
จํานวนหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุน้ สามัญ
ถัถัววเฉลี
งนํำ้ ้าหนั
เฉลี่ยย่ ถ่ถ่ววงน�
หนักก
2561
2560

กําไร (ขาดทุ
ต่อหุน้ น) ต่อหุ้น
2561
2560

(ล้ านหุ้น)

(ล้ านหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(0.020)

0.016

ปรับเพิ่ม

0.014

2561
(ล้านหุน้ )

2560
(ล้านหุน้ )

(69)

54

3,451

3,352

-

-

228

490

(69)

54

3,679

3,842

ก�ำไร (ขาดทุน)

2561
(บาท)

2560
(บาท)
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27.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย และพนั ก งานบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั ง้ กองทุ น สํ า รองเลี ย้ งชี พ ขึ น้
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพนีบ้ ริ หารโดยบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อพนักงานนันออกจากงานตามระเบี
้
ยบว่า
ด้ วยกองทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้ จ่ายจํานวน 18 ล้ านบาท (2560: 15 ล้ านบาท) (เฉพาะบริ ษัทฯ: 7 ล้ านบาท (2560: 6 ล้ านบาท))

28.

เงินปั นผล
เงินปั นผล
เงินปัญผล

เงินปั นผลประจําปี 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2560
รวมเงินปั นผลจ่ายสําหรับปี 2560
เงินปั นผลประจําปี 2560
รวมเงินปั นผลจ่ายสําหรับปี 2561

อนุมตั โิ ดย
อนุมตั โิ ดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

เงิเงินนปัปันนผลจ่
ผลจ่าายย
นบาท)
(ล้(ล้าานบาท)

เงิเงินนปัปันนผลจ่
ยต่ออหุหุน้ ้ น
ผลจ่าายต่
(บาทต่ออหุหุน้้ น))
(บาทต่

100

0.03

102
202

0.03
0.06

104
104

0.03
0.03

44
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29.
29.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทฯ ที่ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ าน
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทฯ ที่ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ าน
การดําเนินงานได้ รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงาน
การดําเนินงานได้ รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ กํ า ไร
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ กํ า ไร
จากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ ว
จากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ ว
ข้ อมูลรายได้ และกําไรของส่วนงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี ้
ข้ อมูลรายได้ และกําไรของส่วนงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี ้
ธุรกิจสือ่

(1)

ธุรกิจสื่อ(1)(1)
ธุรกิจสื่อ2560
2561
2561
2560
2561
2560

ธุรกิจ
รกิจอมูล(2)
ให้บริกธุารข้

ธุรกิจ
ให้ บริการข้ อมูล(2)(2)
ให้2561
บริการข้ อ2560
มูล
2561
2560
2561
2560

รายการปรั
ปรุงง
รายการปรับบ
ปรุ
รายการปรั
บ
ปรุง
และตัดดรายการ
และตั
รายการ
ระหว่
างกัน
และตั
ดรายการ
ระหว่างกัน
ระหว่างกั2560
น
2561
2561
2560
2561
2560

(หน่วย: ล้ านบาท)
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
2,193 2,371
206
158
- 2,399
รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
2,193 2,371
206
158
- 2,399
459
258
(459) (258)
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
459
258
(459) (258)
รายได้ ระหว่างส่วนงาน
2,193 2,371
665
416
(459) (258) 2,399
รายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
2,193 2,371
665
416
(459) (258) 2,399
รายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน
725
914
(232) (224)
493
ตามส่วนงาน
725
914
(232) (224)
493
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ปันส่วน:
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ปันส่วน:
รายได้ อื่น
109
รายได้ อื่น
109
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริการ
(171)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริการ
(171)
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
และค่าใช้ จ่ายอื่น
(485)
และค่าใช้ จ่ายอื่น
(485)
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่า
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
4
ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า
4
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
(129)
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
(129)
(14)
รายได้ ภาษี เงินได้
(14)
รายได้ ภาษี เงินได้
(193)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
(193)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
(1)
ธุรกิจสื่อ ประกอบด้ วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(1)
(2) ธุรกิจสื่อ ประกอบด้ วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจให้ บริการข้ อมูลและความบันเทิง ประกอบด้ วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์
(2)
ธุรกิจให้ บริการข้ อมูลและความบันเทิง ประกอบด้ วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์

2,529
2,529
2,529
2,529
690
690
47
47
(139)
(139)
(450)
(450)
(133)
(133)
43
43
58
58

ในปี 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จํานวนสองราย ซึ่งมาจากธุรกิจสื่อ
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จํานวนสองราย ซึ่งมาจากธุรกิจสื่อ
และให้ บริ การข้ อมูล
และให้ บริ การข้ อมูล
รายงานประจ�ำปี 2561 45
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30.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 380 ล้ านบาท (2560: 530 ล้ านบาท) ที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
30.2 การคํา้ ประกัน
ก)

บริ ษั ท ฯ คํ า้ ประกั น วงเงิ น กู้ และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ จากธนาคารให้ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย (ไม่ ร วม
การคํ ้าประกันวงเงินหนังสือคํ ้าประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 30.2 ค))
เป็ นจํานวนรวม 1,727 ล้ านบาท (2560: 1,800 ล้ านบาท)

ข)

บริ ษั ท ย่ อ ยคํ า้ ประกั น วงเงิ น กู้ และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ จากธนาคารให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯ ในวงเงิ น
35 ล้ านบาท (2560: 35 ล้ านบาท)

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยมี หนังสือคํา้ ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อคํ ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 1,038 ล้ านบาท และ
10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (2560: 1,041 ล้ านบาท และ 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริ ษัทฯ: 2 ล้ าน
บาท (2560: 5 ล้ านบาท)) หนังสือคํ ้าประกันดังกล่าวคํ ้าประกันโดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเงิน
ฝากออมทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงานและสัญญาบริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าพื ้นที่ในอาคาร และสัญญาบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่
้ 1 ถึง 15 ปี
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี จํ า นวนเงิ น ขัน้ ตํ่ า ที่ ต้ องจ่ า ยในอนาคตทั ง้ สิ น้ ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งาน
และสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี ้

จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
2561 2561
25602560

151
238
250

159
288
312

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
2561
2560
2561
2560
35
8
-

31
34
-

46
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30.4 คดีฟ้องร้ อง
ก)

ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2558 บริ ษั ท ฯได้ ถูก ฟ้ องจากบริ ษั ท ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกัน แห่ งหนึ่ งต่ อ ศาลทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่ า งประเทศกลางเป็ นคดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาและเรี ยกค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 34 ล้ านบาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจนกว่าจะชําระเสร็ จ
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2560 ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางได้ อ่ า น
คํ า พิ พ ากษาคดี แ พ่ ง โดยศาลชั้น ต้ นได้ มี คํ า พิ พ ากษาให้ บริ ษั ท ฯชํ า ระเงิ น จํ า นวน 3 ล้ านบาท
พร้ อมด้ ว ยดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี ของเงิ น ต้ น จนกว่ า จะชํ า ระเสร็ จ ให้ แก่ โจทก์ ต่ อ มา
เมื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2560 บริ ษั ทฯยื่ น อุทธรณ์ คัด ค้ านคํ าพิ พ ากษาของศาลชั้น ต้ น ต่อ ศาลอุท ธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์ คดีชํานัญพิเศษได้ อ่านคําพิพากษาคดี
แพ่ ง โดยได้ มี คํ า พิ พ ากษายกฟ้ องโจทก์ บริ ษั ท ฯจึ งไม่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า เสี ย หายตามที่ ศ าลชั้น ต้ น มี คํ า
พิพากษา
เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2560 ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางได้ อ่ า น
คําพิพากษาคดีอาญา โดยศาลชั้นต้ นได้ มีคําพิพากษาให้ บริ ษัทฯชําระค่าปรับจํานวน 0.1 ล้ านบาท
ทั้ง นี เ้ มื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริ ษั ท ฯยื่ น อุ ท ธรณ์ คั ด ค้ านคํ า พิ พ ากษาของศาลชั้น ต้ น
ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ อ่าน
คําพิพากษาคดีอาญา โดยได้ มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริ ษัทฯจึงไม่ต้องจ่ายค่าปรับตามที่ศาลชั ้นต้ น
มีคําพิพากษา
อย่างไรก็ ต าม เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ ได้ ยื่ น ฎี ก าคัดค้ านคํ าพิ พ ากษาของศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ข)

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ถกู ฟ้องจากบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางเป็ นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ การแพร่ ภาพและเสียงใน
ระบบอินเทอร์ เน็ตทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางได้ ประทับรับ
ฟ้อง ต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศาลได้ มีคาํ พิพากษายกฟ้องโจทก์ ทั้งนี ้คดีอยู่ในระยะเวลาที่
โจทก์จะยื่นอุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ค)

ในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 บ ริ ษั ทฯ และบ ริ ษั ทย่ อ ยได้ ถู ก ฟ้ องจากบุ ค คลที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกั น
ต่อ ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่า งประเทศกลางเป็ นคดี อ าญา ฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
งานวรรณกรรม และเรี ยกค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 7.15 ล้ านบาท พร้ อมทังค่
้ าเสียหายในอนาคตอีก
เป็ นอัตราเดือนละ 50,000 บาท นับตังแต่
้ วนั ฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์
โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 25 มีนาคม 2562
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่ได้ รับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ อง
ดังกล่าวข้ างต้ น จึงไม่ได้ บนั ทึกสํารองสําหรับหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี

31.

เครื่ องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ล สํ า หรั บ เครื่ องมื อทางการเงิ น ” ประกอบด้ วย เงิ น สด
และรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ลงทุน ชั่ว คราว ลูก หนี ก้ ารค้ า และลูก หนี อ้ ื่ น เงิ น ให้ ก้ ู ยื ม เจ้ า หนี ก้ ารค้ า
และเจ้ าหนีอ้ ื่น เงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้ านการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลู ก หนี ก้ ารค้ าและลู ก หนี อ้ ื่ น
และเงินให้ ก้ ยู ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่
เหมาะสม ดั ง นั น้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ความเสี ย หายที่ เ ป็ นสาระสํ า คั ญ
จากการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ลู ก ค้ า รายใหญ่ จํ า นวนน้ อยราย
และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี ้
จํ า นวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยอาจต้ องสู ญ เสี ย จากการให้ สิ น เชื่ อ คื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และเงินให้ ก้ ยู ืมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชัว่ คราว เงินให้ ก้ ูยืม เงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ ิน
ทางการเงินส่วนใหญ่ มีอัตราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อัตราดอกเบีย้ คงที่ซึ่งใกล้ เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื ้อหรื อขายสินค้ าและ
บริการหรื อให้ กู้ ยื ม เงิ น เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ บ ริ ษั ทฯ และบ ริ ษั ทย่ อ ยจะทํ าสั ญ ญ าซื อ้ ขาย
เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า เป็ นครั้งคราว ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุสัญ ญาไม่ เกิ น หนึ่ ง ปี เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการบริ หารความเสี่ยง
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ทางการเงิ น
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี ้
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

สกุ
สกุลลเงิเงินน

สิสินนทรั
างการเงินน
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ

2561
2561
น)
(ล้(ล้าาน)

จัต
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

2560
2560
น)
(ล้(ล้าาน)
2
-

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

หนี
หนีส้ ้สินินทางการเงิ
ทางการเงินน

2561
2561
(ล้
(ล้าาน)
น)
-

2560
2560
(ล้
(ล้าาน)
น)

27
3

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สกุลเงิน

สิสินนทรั
ทรัพย์ทางการเงิน

2561
2561
น)
(ล้(ล้าาน)

จัต

2

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

หนี
หนีส้ ้สินินทางการเงิ
ทางการเงิน

2560
2560
น)
(ล้(ล้าาน)

2561
2561
(ล้
(ล้าาน)
น)
-

27

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2560
2561
2560
(บาทต่
ยเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ)
งประเทศ)
(บาทต่ออหน่
หน่ววยเงิ
0.0209
0.0239
32.4498
32.6809
2561

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2561
2560
2561
2560
(บาทต่
ยเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ)
งประเทศ)
(บาทต่ออหน่
หน่ววยเงิ

2560
2560
(ล้
(ล้าาน)
น)
-

0.0209

0.0239

บริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคงเหลือดังนี ้

สกุลเงิน

จ�จํำานวนที
นวนทีซ่่ซือื้ ้อ
(ล้าน)

(ล้ าน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุ
สกุลลเงิ
เงินน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1

จ�ำนวนทีซ่ อื้
จํานวนที
(ล้าน) ่ซื ้อ

(ล้ าน)

1

31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2561
2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
ของจํำานวนที
นวนทีซ่่ซือ้ื ้อ
ของจ�
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.02 - 33.17

31 ธันนวาคม
วาคม 2560
31
อัอัตตราแลกเปลี
่ยนตามสัญญา
ราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
ของจ�
ของจํำานวนที
นวนที่ซซ่ ื อ้ื ้อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.09

วันครบกําหนด
วันตามสั
ครบก�ญำญา
หนด
ตามสัญญา

14 และ 22 กุมภาพันธ์
2562

วันครบกําหนด

วันครบก�ำหนด
ตามสั
ตามสัญ
ญญา
ญา

15 พฤษภาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุนน
ขาดทุ
(ล้านบาท)

(ล้ านบาท)
0.4

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุ
ขาดทุนน
(ล้านบาท)

(ล้ านบาท)
0.5
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี ส้ ิ น ที่ เปิ ดเผยมูล ค่ า ยุติ ธ รรม คื อ ตราสารอนุพัน ธ์
- สัญ ญาซื อ้ ขายเงิน ตราต่า งประเทศล่วงหน้ า ซึ่งลํ าดับ ชัน้ ของมูล ค่ายุติ ธรรมที่ ใช้ เปิ ดเผยมูล ค่ายุติ ธรรม
ของหนี ้สินดังกล่าวในงบการเงินรวม คือ ระดับ 2
31.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด อยู่ ใ นประเภทระยะสั น้
หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้ เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ก ารประมาณการมูล ค่า ยุติ ธรรมของตราสารอนุพัน ธ์ โดยแสดงมูล ค่ายุติธ รรม
ซึง่ คํานวณโดยใช้ เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึง่
ข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่ เป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ ในตลาดที่เกี่ยวข้ อง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าของเงินตราต่างประเทศ เส้ นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ้ย
และเส้ นราคาล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณฑ์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ คาํ นึงถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมู
้
ลค่ายุตธิ รรม
32.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ ในการบริ หารจัด การทุนที่ สํ าคัญ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยคื อการจัด ให้ มี ซึ่งโครงสร้ างทุน
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเสริ มสร้ างมูลค่าการถือหุ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.17:1 (2560: 1.08:1) และ
เฉพาะบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2560: 0.05:1)

33.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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