บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบี ยนเริ่ มแรก 50 ล้ำนบำท โดยมีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ถือหุ ้นร้อยละ 99.88 บริ ษทั จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนิ นธุรกิจให้บริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิ งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สื่ ออินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
พื้ น ฐำน โดยในช่ ว งแรกบริ ษัท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ผ่ ำ นสื่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต โดยผลิ ต เว็ บ ไซต์ โ มโนโซนดอทคอม
(www.monozone.com) เพื่ อ เป็ นแหล่ ง รวมเกมออนไลน์ แ ละเป็ นแหล่ ง ชุ มชนออนไลน์ ที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ำรสำมำรถเข้ำ มำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้
ในเดือนพฤษภำคม 2545 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้ำงมำเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด (“Mono
Gen”) โดย Mono Gen ถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 100 ซึ่ งในขณะนั้นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ Mono Gen คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
เช่ นเดี ยวกัน ต่อมำในปี 2547 ได้มี กำรลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ลงมำเป็ น 30 ล้ำนบำท และหลังจำกนั้นในเดื อ น
พฤศจิกำยน 2550 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก กลับมำเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อีกครั้ง โดยถือหุ ้นในบริ ษทั
ร้อยละ 100 และในปี 2551 บริ ษทั ได้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนและทุ นชำระแล้ว เป็ น 100 ล้ำนบำท พร้ อมกับ ได้ทยอยปรั บ
โครงสร้ำงบริ ษทั ในเครื อทั้งหมดให้เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท และมีทุน
ชำระแล้ว 115.50 ล้ำนบำท มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้ว
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูล (Media and Content Business) โดยมี ธุรกิ จ หลักด้ำนกำร
ให้บริ กำรส่งข้อมูลข่ำวสำร สำระควำมบันเทิงครบวงจร (Content Provider) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและช่องทำง
สื่ อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) และอินเทอร์ เน็ต (Internet) ในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรที่หลำกหลำยของผูบ้ ริ โภค โดยในปี 2545 บริ ษทั ได้เริ่ มกำรให้บริ กำรข้อมูลเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับ
ควำมร่ วมมือและเป็ นพันธมิตรร่ วมพัฒนำธุรกิจกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รำยใหญ่ของประเทศ
และในปี เดียวกันนี้บริ ษทั ยังได้เริ่ มกำรให้บริ กำร Interactive SMS on TV ซึ่งเป็ นบริ กำรร่ วมกับรำยกำรโทรทัศน์โดยให้ผชู ้ ม
ทำงบ้ำนร่ วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหน้ำจอโทรทัศน์แบบทันที
(Real Time) โดยบริ ษทั ให้บริ กำรกับสถำนี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็ นรำยแรก ซึ่ งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นต้นแบบที่
รำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ นำไปใช้อย่ำงแพร่ หลำยในปั จจุบนั
ในปี 2546 บริ ษ ัท ได้รั บ สัม ปทำนจำกองค์กำรโทรศัพ ท์แห่ ง ประเทศไทย (ปั จจุ บัน คื อ บริ ษ ัท ที โ อที จ ำกัด
(มหำชน)) เพื่อให้บริ กำรข้อมูลด้วยเสี ยงทำงโทรศัพท์อตั โนมัติ (IVR: Interactive Voice Response) ผ่ำนเลขหมำย 1900
หรื อรู ้จกั กันภำยใต้ชื่อบริ กำร “ออดิโอเท็กซ์” และเปิ ดให้บริ กำรอย่ำงเต็มรู ปแบบในเดือนมีนำคม 2547 ภำยใต้ชื่อบริ กำร
“เอ็นจอย 108” (ENJOY108) กำรขยำยธุรกิจดังกล่ำวส่งผลให้บริ ษทั มีศกั ยภำพในกำรขยำยบริ กำรครอบคลุมไปถึงกลุ่มผูใ้ ช้
โทรศัพท์พ้นื ฐำน และสำมำรถสร้ำงสรรค์บริ กำรอื่นๆ ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
ในปี 2547 บริ ษทั ได้สร้ำงและเปิ ดตัวเว็บไซต์ใหม่ คือ เย็นตำโฟดอทคอม (www.yenta4.com) ซึ่ งเป็ นแหล่งรวม
ข่ำวสำร แฟชัน่ และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่ น และในปี เดียวกันนี้ ยงั ได้เข้ำซื้ อเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com) (จำกบุคคลภำยนอกซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ) ซึ่งขณะนั้นเป็ นเว็บท่ำขนำดใหญ่ (Portal Website)
โดยเป็ นแหล่งรวบรวมข่ำวสำร สำระบันเทิง และแหล่งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยบริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ดงั กล่ำว
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อย่ำงต่อเนื่อง จนปั จจุบนั กลำยเป็ นเว็บคอมมูนิต้ ีและแหล่งรวมวีดีโอขนำดใหญ่ซ่ ึงมีจำนวนผูเ้ ข้ำเยีย่ มชมมำกเป็ นอันดับต้นๆ
ของประเทศ
จำกแนวคิดในกำรดำเนินธุรกิจในกลุ่มที่สำมำรถสนับสนุนและเกื้อกูลระหว่ำงกัน จึงได้มีกำรจัดตั้งบริ ษทั ในเครื อ
เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ และกำรให้บ ริ กำรข้อ มู ล ในด้ำ นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กำรให้บ ริ ก ำรด้ำนบัน เทิ ง
(Entertainment Business) ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ ธุรกิจสื่ อทีวี ธุรกิจเพลง และธุรกิจภำพยนตร์ โดย
ในปี 2546 ได้เปิ ดตัวนิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip Star) ซึ่ งเป็ นนิ ตยสำรบันเทิงแนวปำปำรัซซี่ ฉบับแรกของประเทศไทย
ปั จจุบนั ได้รับควำมนิ ยมในอันดับต้นๆของนิ ตยสำรแนวนี้ ในปี 2548 ได้เปิ ดตัวนิ ตยสำรแคนดี้ (Candy) ซึ่ งเป็ นนิ ตยสำร
แฟชัน่ สำหรับวัยรุ่ น และต่อมำในปี 2553 ได้เปิ ดตัวนิตยสำรอะลัวร์ (A’lure) ซึ่งเป็ นนิตยสำรภำพแนวเซ็กซี่
ในปี 2548 ได้เริ่ มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ไทยสำหรับตลำดในประเทศและส่ งออก
จำหน่ำยในต่ำงประเทศ จนถึงปั จจุบนั มีผลงำนภำพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงหลำยเรื่ อง อำทิ เดอะ กิ๊ ก (The Gig) ภำค 1 และ 2
ขอให้รักจงเจริ ญ (Me..Myself) แฮปปี้ เบิร์ทเดย์ (Happy Birthday) เพื่อนร่ วมห้องต้องแอบรัก (Roommate) เป็ นต้น ในปี
2551 ได้ก่อตั้งค่ำยเพลงโมโนมิวสิ ค เพื่อผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่ เกี่ ยวกับศิลปิ นและเพลงในเครื อบริ ษทั จนถึง
ปั จจุบนั โมโนมิวสิ คผลิตศิลปิ นและสร้ำงสรรค์งำนดนตรี ที่มีชื่อเสี ยง อำทิ เกิร์ลแก๊งวัยทีน“แคนดี้มำเฟี ย” เกิร์ลกรุ๊ ปสำวสวย
เซ็กซี่ “จี-ทเวนตี้” และศิลปิ นเดี่ ยว “พีท พีระ” เป็ นต้น และในปี 2553 ได้ขยำยกำรเติบโตต่อยอดธุรกิจบันเทิงโดยกำรผลิต
และสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์แพร่ ภำพทำงดำวเทียม เคเบิลที วี และอินเทอร์ เน็ต ปั จจุบนั มีช่องรำยกำร 2 ช่อง คือ ช่อง
ซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และอะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวสำมำรถผลิตผลงำน และสร้ำงแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่นิยมของลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้งสำมำรถนำผลงำน ฐำนข้อมูล ที่ผลิตได้ มำสร้ำงเนื้ อหำ (Content) ใหม่ เพื่อต่อยอดให้กบั ธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ให้มีขนำดและควำมหลำกหลำยของข้อมูล (Content) เพื่อให้บริ กำรแก่ ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร ซึ่ งเป็ นกำร
จัดสรรทรัพยำกรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิภำพสูงสุด และสำมำรถต่อยอดกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีกำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทและบริษัทย่ อยในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่านมา สรุปได้ ดงั นี้
ปี 2551

1

2

- เดือนกันยำยน 2551 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั อีกครั้ง โดยบริ ษทั ได้เข้ำซื้ อหุ น้ Mono Gen1 ทั้งหมด
และหุน้ ของบริ ษทั โมโน ทรำเวล จำกัด (“Mono Travel”)2 บำงส่วนจำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ส่งผลให้ Mono
Gen และ Mono Travel มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100

ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ Mono Gen ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ำย และบริ กำรข้อมูลสำระบันเทิง นิตยสำรบันเทิง และหนังสื อ
ทัว่ ไป รวมถึงภำพยนตร์ เพลง และสื่ อบันเทิงอื่นๆ แต่ในปัจจุบนั หลังกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจล่ำสุ ด เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 ได้
มีกำรโอนธุ รกิจเพลง ธุ รกิจภำพยนตร์ ธุ รกิจสื่ อทีวีของ Mono Gen ไปยัง Mono Ent Mono Film และ Mono Production ตำมลำดับ
ทำให้ Mono Gen เหลือกำรดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงและสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ
Mono Traval ประกอบธุรกิจพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์ โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรจองที่พกั ออนไลน์
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- เดือนธันวำคม 2551 Mono Gen เข้ำซื้อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั โมโน เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (เดิมชื่ อ “บริ ษัท
โมโน อีเวนท์ ส จำกัด”) (“Mono Ent”)3 และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จำกัด (“Mono Film”)4 ในรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์ ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2551 จำนวน 12.27 ล้ำนบำท และ 23.27 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งขณะนั้น Mono Ent ถือหุ ้นโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิ ก ในสัดส่ วนร้อยละ 99.98 และ Mono Film
ถือหุน้ โดย Mono Ent ร้อยละ100
- เดือนธันวำคม 2551 Mono Film โดยค่ำยภำพยนตร์โมโน ฟิ คเจอร์ เปิ ดตัวภำพยนตร์แฮปปี้ เบิร์ทเดย์ นำแสดง
โดย อนันดำ เอเวอร์ริ่งแฮม ภำพยนตร์ แฮปปี้ เบิร์ดเดย์ได้รับรำงวัลภำพยนตร์ และบทภำพยนตร์ ยอดเยี่ยมจำก
สตำร์เอนเตอร์เทนเมนท์อวอร์ดส และนักแสดงนำชำยยอดเยีย่ มรำงวัลสุพรรณหงส์
ปี 2553

- เดือนมกรำคม 2553 Mono Gen โดยค่ำยเพลงโมโน มิวสิ ค เปิ ดตัวศิลปิ นใหม่เพื่อเอำใจคนฟังเพลงทุกเพศ
ทุกวัย สร้ำงกระแสใหม่ให้วงกำรเพลงด้วยกระแสเพลงทีป๊อบ (T-Pop) วง “แคนดี้มำเฟี ย” (Candy Mafia)
และ สำวๆเกิร์ล กรุ๊ ป “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty)
- เดือนกุมภำพันธ์ 2553 Mono Gen เริ่ มธุรกิจสื่ อทีวี โดยเปิ ดช่องบันเทิงซ่ำส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ร่ วมกับผู ้
ให้บริ กำรจำนรับสัญญำณในระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และจำนรับสัญญำณในระบบ C-Band (จำน
ดำ PSI) และเริ่ มออกอำกำศผ่ำนช่องทำงเคเบิลทีวี
- เดือนมีนำคม 2553 Mono Gen ได้จดั กิจกรรมเปิ ดตัวเว็บไซต์โฮโรไลฟ์ ดอทคอม (www.horolive.com) อย่ำง
เป็ นทำงกำร และสร้ำงกระแสควำมฮือฮำด้วยกำรจัดประกวดแข่งขันโครงกำร “horolive.com ศึกชิงจ้ำวหมอดู
แล้วคุณจะรู ้วำ่ ใครแม่นที่สุด” ณ ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลพลำซ่ำ แจ้งวัฒนะ ซึ่ งถือเป็ นกำรจัดกำรประกวดครั้ง
แรกในประเทศไทย เพื่อค้นหำผูช้ นะเลิศสุดยอดแห่งนักพยำกรณ์จำกทัว่ ประเทศ
- เดือนเมษำยน 2553 Mono Gen ซื้ อหุ ้น Mono Film จำก Mono Ent ซึ่ งขณะนั้น Mono Ent มีนำยพิชญ์
โพธำรำมิก เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ทำให้ Mono Film มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยทำงตรงของ Mono Gen (Mono Gen
ถือหุ ้น Mono Film ร้อยละ 100) และเป็ นบริ ษทั ย่อยทำงอ้อมของบริ ษทั ผ่ำนกำรถือหุ ้นของ Mono Gen
(บริ ษทั ถือหุน้ Mono Gen ร้อยละ 100)
- เดือนกันยำยน 2553 บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ คือ PT. Mono Technology Indonesia (“Mono Indo”)
โดยถือหุน้ ร้อยละ 91.00 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ น
กำรนำเอำรู ปแบบข้อมูล (Content) และระบบกำรให้บริ กำรที่ประสบควำมสำเร็ จในประเทศไทยมำปรับปรุ ง
(Localized) ให้เหมำะกับพฤติ กรรมกำรใช้ของลูกค้ำในประเทศอิ นโดนี เซี ย ซึ่ งมี ตลำดและพฤติ กรรม
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ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุ รกิจ Mono Ent ดำเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับกำรจัดงำนนอกสถำนที่ (Event) และดูแลงำนโชว์ตวั ของศิลปิ นใน
สังกัด แต่ในปัจจุบนั หลังกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจล่ำสุ ด เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 Mono Ent ประกอบธุ รกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิ ค
Mono Film ปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Mono Gen ซึ่ งแต่เดิมดำเนิ นธุ รกิจภำพยนตร์ ต่อมำในปี 2553 ธุ รกิ จดังกล่ำวได้ถูกปรั บ
โครงสร้ำงให้อยูภ่ ำยใต้กำรดำเนินงำนของ Mono Gen ทำให้ในช่วงหนึ่ง Mono Film ไม่มีกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลัง
กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในปี 2555 ได้มีกำรโอนกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภำพยนตร์จำก Mono Gen ไปยัง Mono Film อีกครั้ง
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ผูบ้ ริ โภคคล้ำยประเทศไทย และเป็ นตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีศกั ยภำพเติบโตสู งมำกตำมจำนวนประชำกร
ผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
จำกกำรสำรวจตลำดของบริ ษทั พบว่ำจำนวนผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศอินโดนี เซี ยมีท้ งั หมดกว่ำ 200
ล้ำนเลขหมำย ซึ่ งมำกกว่ำประเทศไทยที่มีอยูป่ ระมำณ 70 ล้ำนเลขหมำย หรื อมำกกว่ำถึง 3 เท่ำ ทำให้บริ ษทั
เล็งเห็นถึงโอกำสที่ดีในกำรขยำยธุรกิจบริ กำรเสริ มต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เดือนตุลำคม 2553 จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด (“Mono Production”) ภำยใต้
กำรสนับสนุนสิ ทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (BOI) เป็ นเวลำ 5 ปี โดยถือหุ ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อหำข้อมูล (Content) สนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
- เดือนธันวำคม 2553 จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ คือ บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด (“Mono Info”) ภำยใต้
กำรสนับสนุนสิ ทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (BOI) เป็ นเวลำ 8 ปี โดยถือหุ ้น
ในสัดส่ วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกำรส่ งผ่ำน
ข้อมูลสำหรับธุรกิจให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี 2554

- เดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษทั เปิ ดให้บริ กำรดูหนังดอทเน็ต (Doonung.net) เพื่อให้สมำชิกผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถ
เลือกชมภำพยนตร์ที่บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรเผยแพร่ ผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต และ
จัดทำกิ จกรรมกำรตลำดร่ วมกับเอ็มไทยดอทคอม (Mthai.com) ผ่ำนช่องทำงดูหนังดอทเอ็มไทยดอทคอม
(Doonung.mthai.com)
- เดือนกันยำยน 2554 ก่อตั้งบริ ษทั Mono Technology Korea Corporation (“Mono Korea”) ในประเทศเกำหลี
เพื่อดำเนินธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศเกำหลี โดยประเทศเกำหลีจดั เป็ นประเทศผูน้ ำ
ทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต และมีสัดส่ วนประชำกรที่ สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้อินเทอร์ เน็ตสู งเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลก นอกจำกนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มกำรใช้สมำร์ ทโฟนสู งขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ใช้บริ กำรดำวน์โหลด Mobile Application โดยในประเทศเกำหลีมีระบบร้ำนค้ำออนไลน์ (App
Store) ที่ใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยชื่อว่ำ T-Store ซึ่ งเป็ นช่องทำงหลักที่บริ ษทั วำงแผนพัฒนำ Application เพื่อ
นำไปจำหน่ ำยในประเทศเกำหลี และสำมำรถต่อยอดกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรู ปแบบ
Mobile Application ในประเทศไทยได้อีกด้วย
- เดือนพฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ได้เข้ำซื้ อกิจกำร Mono Ent เข้ำมำอยูภ่ ำยใต้กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั โดยกำรซื้ อ
หุน้ Mono Ent ทั้งหมดร้อยละ 100 จำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก

ปี 2555

- วันที่ 9 มีนำคม 2555 บริ ษทั จดทะเบี ยนแปรสภำพจำกบริ ษทั จำกัดเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด พร้อมกำรลด
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้จำกหุน้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ ละ 0.10 บำท
- เดือนเมษำยน 2555 Mono Indo ได้เริ่ มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนี เซี ย โดยได้
ร่ วมมื อกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ รำยใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศอินโดนี เซี ย คือ Indosat พัฒนำ
คอนเทนท์ เพื่อให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีตวั อย่ำงกำรให้บริ กำรในประเทศอินโดนี เซี ย เช่น
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Fashion Content: Cutie Star Horoscope Content: เคล็ดลับดวงดี ดวงตำมรำศี เกิ ด ดวงตำมวันเกิ ด
Infotainment Content: เคล็ดลับน่ำรู ้ในกำรใช้ชีวติ ต่ำงๆ วิธีกำรออมเงิน
- เดือนสิ งหำคม 2555 เปิ ดช่องบันเทิงอะลัวร์ ชำแนล (A’ lure Channel) ในระบบ Pay TV
- วันที่ 29 สิ งหำคม 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100.00 ล้ำน
บำท เป็ น 115.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ
0.10 บำท โดยจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนจำนวนที่ผถู ้ ือหุ ้น
แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่ำวเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2555
- วันที่ 25 ตุลำคม 2555 Mono Ent ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำก บริ ษทั โมโน อีเวนท์ส จำกัด เป็ นบริ ษทั โมโน
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมตั ิกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั ให้มีควำมชัดเจนโดยโอนสิ นทรัพย์และบุคลำกรของ Mono Gen ในส่ วนงำนต่ำงๆ ไปยัง
บริ ษทั ย่อยอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจเพลง โอนไป Mono Ent ธุรกิจภำพยนตร์ โอนไป Mono Film และธุรกิจสื่ อทีวี
โอนไป Mono Production
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
115.50 ล้ำนบำท เป็ น 140.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 245,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 0.10 บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้กบั ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับกำร
นำหุน้ ของบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแบ่ งกำรประกอบธุ รกิ จออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ธุ รกิจสื่ อและการให้ บริ การข้ อมูล
(Media and Content Business) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์ เน็ต กลุ่ม
ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี และ 2) ธุรกิจการให้ บริการด้ านบันเทิง (Entertainment Business) ประกอบด้วยกลุ่ม
ธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ ซึ่งกำรดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมเกี่ยวเนื่องและสำมำรถสนับสนุนซึ่ งกัน
และกันภำยในกลุ่มบริ ษทั ได้อย่ำงครบวงจร
บริ ษ ัท ประกอบธุ ร กิจ บริ การเสริ ม บนโทรศั พ ท์ เ คลื่อ นที่ และ ธุ ร กิจ สื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต โดยมี ธุ ร กิ จ หลักเป็ นผู ้
ให้บริ กำรส่งข้อมูลข่ำวสำร และสำระบันเทิงครบวงจร (Content Provider) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ต่ำงๆ (Media Platform Service) ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) และอินเทอร์ เน็ต (Internet) โดยมีกำรให้บริ กำร
ข้อมูล อำทิเช่น ข้อมูลข่ำวทัว่ ไป ข่ำวบันเทิง รำยงำนผลกีฬำ กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ ข้อมูลแหล่งที่พกั สถำนที่ท่องเที่ยว เกม
อินเตอร์ แอคทีฟทีวี (Interactive TV) กำรดำวน์โหลดคลิปวีดิโอ เพลง (Full Song) และเสี ยงรอสำย (Ring Back Tone) ใน
รู ปแบบบริ กำรด้ำนข้อมูล (Non-Voice) เช่น Short Message Service (SMS) Mobile Application ต่ำงๆ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กำรให้บริ กำรในรู ปแบบข้อมูลเสี ยง (Voice) หรื อ Interactive Voice Response (IVR) ผ่ำนหมำยเลข
1900-108-XXX และ *336 รวมถึงกำรให้บริ กำร Mobile Internet ซึ่ งเป็ นบริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิงในรู ปแบบเว็บไซต์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ กำร Mobile Application ที่ออกแบบเฉพำะสำหรับระบบปฏิบตั ิกำรสมำร์ ทโฟน นอกจำกนี้ ยงั
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มีกำรให้บริ กำรข้อมูลสำระและควำมบันเทิงทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนเว็บไซต์ที่เป็ นที่รู้จกั ดี อย่ำงเช่น เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com)
กำรให้บริ กำรข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริ ษทั เป็ นกำรดำเนิ น กำรร่ วมกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Operator) ทุกระบบ (AIS DTAC และ True Move) โดยที่บริ ษทั มิได้เป็ นผูส้ ่งข้อมูลให้แก่ลูกค้ำโดยตรง แต่เป็ นกำร
ส่งผ่ำนไปที่ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน เพื่อให้กระจำยต่อไปยังลูกค้ำที่ใช้บริ กำรของบริ ษทั ต่อไป โดยบริ ษทั ได้ทำ
สัญญำให้บริ กำรข้อมูลและแบ่งรำยได้จำกค่ำบริ กำรที่ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เก็บจำกลูกค้ำที่ ใช้บริ กำรข้อมูลของ
บริ ษทั รวมทั้งให้บริ กำรโปรแกรม (Application) และแบ่งรำยได้ร่วมกับผูผ้ ลิตระบบปฏิ บตั ิกำรสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
นั้นๆ โดยกำรขำยโปรแกรม (Application) ผ่ำนตลำดกลำงของแต่ละระบบปฏิบตั ิกำร สำหรับกำรให้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตมี
รำยได้หลักมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำบนเว็บไซด์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั โปรโมทบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลำยผ่ำนสื่ อต่ำงๆ ที่ส่วนใหญ่เป็ นสื่ อในกลุ่มของบริ ษทั เช่น นิ ตยสำร เว็บไซต์
รำยกำรทีวี ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อแนะนำบริ กำรร่ วมกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอยูใ่ นประเทศอินโดนี เซี ย ได้แก่ Mono Indo
ดำเนินธุรกิจให้บริ กำรส่ งข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำเนื้ อหำ (Content) เดิมที่ให้บริ กำรกับลูกค้ำในประเทศไทยมำ
ปรับปรุ งให้เหมำะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในประเทศดังกล่ำว รวมทั้งมีกำรแปลเป็ นภำษำของประเทศนั้น และบริ ษทั
ย่อยในประเทศเกำหลี ได้แก่ Mono Korea อยูร่ ะหว่ำงกำรวำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำยในประเทศ
ดังกล่ำว รวมทั้งสำมำรถนำมำพัฒนำกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบ Mobile Application ในประเทศ
ไทยได้อีกด้วย
สำหรับบริ ษทั ย่อยที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ Mono Travel ดำเนิ นธุรกิจให้บริ กำรจองที่พกั ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ต่ำงๆ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
นอกจำกนี้ ยังมีบริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ดูแล และพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เพื่อ
สนับสนุ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ได้แก่ Mono Info โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเชื่ อมต่อระหว่ำง
บริ ษทั กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่ งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กบั ลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรของ
บริ ษทั บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับบริ ษทั ย่อยอื่นๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่
- กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยมี Mono Gen เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร Online Digital Book Store ผ่ำน Mbookstore.com และ
เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยนิ ตยสำรบันเทิ งรำยสัปดำห์ ได้แก่ กอซซิ ปสตำร์ (Gossip Star) และนิ ตยสำรรำยเดื อน
ได้แก่ แคนดี้ (Candy) และอะลัวร์ (A’lure) รวมทั้งนิ ตยสำรประเภทเรื่ องสั้นละครที วี พ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภท
พยำกรณ์ดวงชะตำ และพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพำะกิจต่ำงๆ ซึ่งเป็ นกำรรวบรวมเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจในขณะนั้นๆ
- กลุ่มธุรกิจสื่ อที วี โดยมี Mono Production เป็ นผูผ้ ลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ ภำพ
ออกอำกำศผ่ำนทีวดี ำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยปั จจุบนั มีช่องรำยกำร
2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และ อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
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- กลุ่มธุรกิจเพลง โดยมี Mono Ent เป็ นผูผ้ ลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงของค่ำยโมโน
มิวสิ ค โดยเน้นกำรให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล เช่น บริ กำรดำวน์โหลดเพลง บริ กำรดำวน์โหลดรู ปภำพ คลิป
และร่ วมเล่นเกมเกี่ยวกับเพลงของศิลปิ นในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซีดี วีซีดี ดีวดี ี และอัลบั้มภำพของศิลปิ น
- กลุ่มธุรกิ จภำพยนตร์ โดยมี Mono Film เป็ นผูด้ ำเนิ นธุ รกิ จภำพยนตร์ ครบวงจร ทั้งกำรจัดซื้ อภำพยนตร์ จำก
ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยสิ ทธิ์ ให้
สำยหนังในต่ำงจังหวัด ผลิตและจำหน่ ำยเป็ นแผ่นวีซีดีและดี วีดี ขำยสิ ทธิ์ ในกำรแพร่ ภำพทำงเคเบิ ลที วี และ
สถำนี โทรทัศน์ฟรี ทีวี และขำยสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ไทยที่ เป็ นผูผ้ ลิตเองให้กบั บริ ษทั ในต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยัง
ดำเนินธุรกิจจัดซื้อลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์ ท้ งั ไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ เพื่อให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ดูหนังดอทเน็ ต (www.doonung.net) ซึ่ งรองรั บ กำรใช้งำนได้ท้ งั กำรชมผ่ำนคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมำร์ทโฟนทุกระบบปฏิบตั ิกำร
ทั้งนี้ บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยทั้งสิ้น 8 บริ ษทั ซึ่งแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนซึ่ งกันและ
กัน ดังนี้
บมจ ม น เทค น ลยี “บริ ษทั ”

ธุรกิจส่อและการใ ้บริการข้ อมล
Media and Content Business)

ทุนชำระแล้ว 115.5 ล้ำนบำท
ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เ คลือ่ นที่
และธุรกิจสื่ ออินเทอร์เ น็ต

100%

บจ ม น เจนเนอเรชั่น
“Mono Gen”
ทุนชำระแล้ว 132 ล้ำนบำท

ธุรกิจใ ้ บริ การด้ านบันเทิง
(Entertainment Business)

ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์

100%

บจ ม น ิ ลม

100%

100%

บจ ม น ปรดักชั่น
“Mono Production”

บจ ม น ทราเวล
“Mono Travel”

ทุนชำระแล้ว 5 ล้ำนบำท

ทุนชำระแล้ว 20 ล้ำนบำท

ธุรกิจสื่ อทีว ี

ธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต

91%

100%

PT. Mono Technology
Indonesia
“Mono Indo”

Mono Technology Korea
Corporation
“Mono Korea”

ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้ำนรูเ ปี ยห์

ทุนชำระแล้ว 100 ล้ำนวอน

เทียบเท่ ำเงินบำท 3.2 ล้ำนบำท

เทียบเท่ ำเงินบำท 2.83 ล้ำนบำท

ธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เ คลื่อนที่

ธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เ คลื่อนที่

100%

บจ ม น อิน สิ เต็มส
“Mono Info”
ทุนชำระแล้ว 8 ล้ำนบำท

ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

100%

บจ ม น เอ็นเตอรเทนเมนท

“Mono Film”

“Mono Ent”

ทุนชำระแล้ว 46 ล้ำนบำท

ทุนชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท

ธุรกิจภำพยนตร์

ธุรกิจเพลง

หมำยเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุมตั ิกำรซื้อหุน้ ของ Mono Indo ที่เหลือ
ร้อยละ 9.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำกผูถ้ ือหุ ้นอื่นซึ่ งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ส่ งผล
ให้ภำยหลังกำรซื้อหุน้ ดังกล่ำว บริ ษทั จะถือหุน้ ทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
1. บริษัท ม น เจนเนอเรชั่น จากัด หรื อ Mono Gen จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2540 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและ
เรี ยกชำระแล้ว 132 ล้ำนบำท ถือหุ ้นทั้งหมดโดยบริ ษทั โดย Mono Gen ประกอบธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้ อหำ
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คอนเทนท์ด้ำนบัน เทิ ง ประเภทธุ รกิ จ สิ่ ง พิม พ์ โดยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ กำร Online Digital Book Store บนเว็บ ไซต์
Mbookstore.com และเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงชั้นนำของประเทศ ได้แก่ นิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์ นิ ตยสำร
แคนดี้ นิ ตยสำรอะลัวร์ นิ ตยสำรประเภทเรื่ องสั้นละครของสถำนี โทรทัศน์ต่ำงๆ ที่ อยู่ในกระแสนิ ยม และพ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภทหนังสื อพยำกรณ์ ด วงชะตำ และพ็อ คเก็ ตบุ๊ ค เฉพำะกิ จ ซึ่ ง เป็ นกำรรวบรวมเนื้ อ หำสำระที่ น่ ำสนใจใน
ขณะนั้นๆ ทั้งในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ (Traditional) และ E-Book (Digital)
Mono Gen จำหน่ ำยสิ นค้ำและให้บริ กำรในประเทศทั้งหมด โดยมีช่องทำงกำรจำหน่ ำยโดยกำรรับสมำชิ ก Online
Digital Book Store ผ่ำนเว็บไซต์ Mbookstore.com และช่องทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊ค มี
ช่องทำงจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหนังสื อรำยใหญ่ และบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เพื่อให้กระจำยไปยังร้ำน
หนังสื อทัว่ ไป ร้ำนหนังสื อชั้นนำ รวมทั้งร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่นทัว่ ประเทศ และมีบำงส่ วนซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย จำหน่ำย
โดยตรงให้แก่ผบู ้ อกรับเป็ นสมำชิ ก รวมทั้งมีกำรขำยโฆษณำในหน้ำสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรขำยโดยตรงให้แก่
เจ้ำของสิ นค้ำต่ำงๆ ส่ วนที่เหลือเป็ นกำรขำยผ่ำนบริ ษทั โฆษณำ นอกจำกนี้ Mono Gen ยังมีส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
เนื้ อหำ Content เพื่อเป็ นบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ กำรสื่ ออินเทอร์ เน็ตบนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com)
2. บริษัท ม น ปรดักชั่น จากัด หรื อ Mono Production จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2553 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและ
เรี ยกชำระแล้ว 5 ล้ำนบำท ถือหุ ้นทั้งหมดโดยบริ ษทั โดย Mono Production ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิ งเพื่อแพร่ ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียม เคเบิลที วี สมำร์ ทโฟน และอินเทอร์ เน็ต ตลอด 24
ชัว่ โมง โดยปั จจุบนั มีช่องรำยกำร 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ออกอำกำศผ่ำนช่องทีวีดำวเทียมใน
ระบบ C-Band (จำนดำ PSI) ระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และเคเบิ ลที วีทวั่ ประเทศสำหรับ อะลัวร์ ชำแนล
(A’lure Channel) ออกอำกำศผ่ำนระบบ Pay TV
Mono Production จำหน่ำยสิ นค้ำและให้บริ กำรในประเทศทั้งหมด โดยมีรำยได้หลักจำกกำรจำหน่ำยโฆษณำในรำยกำร
โทรทัศน์ท้ งั สองช่อง ซึ่ งมีช่องทำงกำรจำหน่ำยโฆษณำส่ วนใหญ่เป็ นกำรขำยโดยตรงให้กบั ผูส้ นับสนุนรำยกำร หรื อ
เจ้ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรต่ำงๆ โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยูก่ บั ควำมนิ ยมของรำยกำรและช่วงเวลำออกอำกำศ รวมทั้งมี
ส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยเนื้อหำ Content เพื่อเป็ นบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. บริษัท ม น เอ็นเตอรเทนเมนท จากัด หรื อ Mono Ent จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั โดย Mono Ent ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิง
ที่เกี่ ยวกับศิ ลปิ นและเพลงของค่ำยโมโน มิวสิ ค ซึ่ งผลิตศิ ลปิ นและดนตรี เพื่อเอำใจกลุ่มคนฟั ง ทุกเพศทุกวัยทั้ง บอย
แบนด์ เกิร์ลแก๊งค์ ศิลปิ นแนวดนตรี ป๊อปและแนวเพลงฟังสบำย (Easy Listening) ซึ่ งได้รับกำรตอบรับจำกแฟนเพลง
เป็ นอย่ำงดี โดยเน้นกำรให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล เช่น บริ กำรดำวน์โหลดเพลง บริ กำรดำวน์โหลดรู ปภำพ คลิป และ
ร่ วมเล่นเกมเกี่ยวกับเพลงของศิลปิ นในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซีดี วีซีดี ดีวดี ี และอัลบั้มภำพของศิลปิ น
Mono Ent จำหน่ำยสิ นค้ำและให้บริ กำรในประเทศทั้งหมด ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำย ทั้งแบบออนไลน์โดยกำรดำวน์
โหลดผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื อข่ำย ผ่ำนหมำยเลข *3366XXX และแบบดั้งเดิม (Traditional) ในรู ปของซี ดี วีซีดี
และดีวดี ี ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ำยผ่ำนร้ำน B2S รวมทั้งมีกำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนซีดีรำยใหญ่ดว้ ย และมีรำยได้จำกงำนโชว์ตวั
ศิลปิ นในสังกัดโมโน มิวสิ ค นอกจำกนี้ Mono Ent ยังมีส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยเนื้ อหำ Content เพื่อเป็ นบริ กำรเสริ ม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com)
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4. บริษัท ม น ิ ลม จากัด หรื อ Mono Film จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2547 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว
46 ล้ำนบำท ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจภำพยนตร์ครบวงจร ทั้งกำรจัดซื้อภำพยนตร์
จำกต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยลิขสิ ทธิ์ให้
สำยหนังต่ำงจังหวัด ผลิตเป็ นแผ่นวีซีดีและดีวีดีเพื่อจำหน่ำย ขำยสิ ทธิ์ ในกำรแพร่ ภำพทำงเคเบิลทีวีและสถำนี โทรทัศน์
ฟรี ทีวี และขำยสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ไทยที่ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตเองให้กับบริ ษ ทั ในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรจัดซื้ อลิ ขสิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ท้ งั ไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ เพื่อให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอลผ่ำนทำงเว็บไซต์ ดูหนังดอทเน็ต
(www.doonung.net) และมีรำยได้จำกค่ำโฆษณำที่ได้จำกสปอนเซอร์ที่นำสิ นค้ำมำใช้เป็ นส่วนประกอบในภำพยนตร์
ปั จจุบนั Mono Film จำหน่ ำยสิ นค้ำและให้บริ กำรในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ำยภำพยนตร์ ท้ งั ที่ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ มำจำก
ต่ำงประเทศและที่ ผลิตเอง ผ่ำนช่ องทำงกำรนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ในเครื อชั้นนำต่ำงๆ และโรงภำพยนตร์ ใน
ต่ำงจังหวัด โดยได้รับส่ วนแบ่งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ ซึ่ งเมื่ อภำพยนตร์ ออกจำกโรงภำพยนตร์ แล้ว ช่ อง
ทำงกำรจำหน่ ำยจะเป็ นกำรขำยลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ให้แก่สถำนี โทรทัศน์ฟรี ทีวี Pay TV เคเบิ ลที วี และสำยหนัง
ต่ำงจังหวัด สำหรับซี ดี วีซีดี และดีวีดี จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย เพื่อกระจำยไปยังร้ำนซี ดีรำยใหญ่ สำหรับกำร
ให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอลมีช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนเว็บไซต์บริ ษทั เอง
5. บริษัท ม น ทราเวล จากัด หรื อ Mono Travel จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2543 โดยในปี 2549 ได้เริ่ มเปิ ดให้บริ กำร
จองที่พกั ออนไลน์ผำ่ นเว็บไซต์ www.hotelthailand.com และในเดือนกันยำยน 2551 บริ ษทั ได้เข้ำซื้ อหุ ้นร้อยละ 100 ใน
Mono Travel ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ถือหุ ้นทั้งหมดโดยบริ ษทั โดย Mono Travel
ประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรจองที่ พกั แก่ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com
www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
6. บริษัท ม น อิน ิสเต็มส จากัด หรื อ Mono Info จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2553 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและ
เรี ยกชำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั โดย Mono Info ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) มี หน้ำที่ หลักในกำรสนับสนุ น ธุ รกิ จของบริ ษทั โดยเป็ นผูผ้ ลิ ต และพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ
รวมทั้งกำรปรับปรุ ง ดูแล รักษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริ กำรของบริ ษทั โดยเป็ น
เจ้ำของระบบ Enterprise Digital Content Management System ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่ งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กบั ลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรของบริ ษทั บน
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ นอกจำกนี้ มี ส่ ว นงำนพัฒ นำเกมโปรแกรม (Application) เพื่ อ เสริ มธุ ร กิ จ บริ กำรเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั
7. PT. Mono Technology Indonesia หรื อ Mono Indo จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ว 1,000 ล้ำนรู เปี ยห์ หรื อเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 3.20 ล้ำนบำท บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 91 Mono Indo
ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นธุรกิจให้บริ กำรส่งข้อมูลทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบ SMS เป็ นหลักโดยปรับปรุ งเนื้ อหำเดิมที่
ใช้ในประเทศไทยให้เข้ำกับควำมนิยมของกลุ่มลูกค้ำและให้เหมำะสมกับข้อจำกัดทำงวัฒนธรรมในประเทศอินโดนี เซี ย
จำกผลกำรทดลองกำรดำเนินงำนในช่วงแรกพบว่ำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในประเทศอินโดนีเซียค่อนข้ำงคล้ำยกับผูบ้ ริ โภค
ในประเทศไทย นอกจำกนี้กำรให้บริ กำรรู ปแบบ SMS ยังเหมำะสมกับกำรเริ่ มต้นดำเนิ นกำร เนื่ องจำกเป็ นรู ปแบบที่ใช้
เงินลงทุนเบื้องต้นต่ำกว่ำรู ปแบบอื่นๆ
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8. Mono Technology Korea Corporation หรื อ Mono Korea จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2554 ปั จจุบนั มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว 100 ล้ำนวอน หรื อเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 2.83 ล้ำนบำท ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั Mono
Korea ตั้งขึ้นโดยเน้นธุรกิจหลักทำงด้ำนให้บริ กำรส่ งข้อมูลทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยประเทศเกำหลีจดั เป็ นประเทศ
ผูน้ ำทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีอิ นเทอร์ เน็ต และมีสัดส่ วนประชำกรที่ สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้อินเทอร์ เน็ตสู งเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของโลก นอกจำกนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมำร์ ทโฟน (Smart
phone) สู งขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกำรใช้บริ กำรดำวน์โหลด Mobile Application โดยในประเทศเกำหลีมีระบบ
ร้ำนค้ำออนไลน์ (App Store) ที่ ใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยชื่ อว่ำ T-Store ซึ่ งเป็ นช่ องทำงหลักที่ บริ ษทั วำงแผนพัฒนำ
Application เพื่อนำไปจำหน่ ำยในประเทศเกำหลี และบริ ษทั จะสำมำรถต่อยอดกำรให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ใน
รู ปแบบ Mobile Application ในประเทศไทยได้อีกด้วย
2.3 ครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 และ 2555 เป็ นดังนี้
ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจส่ อและใ ้ บริการข้ อมล
1) กลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2) กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต
3) กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ 3/
4) กลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี 3/
2 ธุรกิจการใ ้ บริการด้ านบันเทิง
1) กลุ่มธุรกิจเพลง 3/
2) กลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ 3/
รายได้ จากการขายและใ ้ บริการรวม
รำยได้อื่น
รายได้ รวม

หมำยเหตุ :

1/

2/
3/

ดาเนิน
การ ดย

% การ
ถอ ้ นุ
ของ
บริษัท

บริ ษทั
Mono Indo
Mono Korea
Mono Info
บริ ษทั
Mono Travel
Mono Gen

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ม ค - ก ย 54

ม ค - ก ย 55

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

91.001/
100.00
100.00
100.00
100.00

550.45

64.00

974.33

78.08

1,052.31

78.45

788.24

78.61

912.90

78.25

71.63

8.33

67.71

5.43

76.11

5.67

58.00

5.78

82.17

7.04

146.47

17.03

159.27

12.76

130.00

9.69

103.31

10.30

92.32

7.91

Mono
Production

100.00

4.79

0.56

7.02

0.56

22.91

1.71

16.58

1.65

36.53

3.13

Mono Ent
Mono Film

100.00
100.002/

3.07
56.13
832.54
27.55
860 09

0.36
6.53
96 80
3.20
100 00

9.72
13.99
1,232.04
15.86
1,247 90

0.78
1.12
98.73
1.27
100.00

13.22
8.47
1,303.02
38.30
1,341 32

0.63
0.63
97.14
2.86
100.00

10.98
7.61
984.72
18.02
1,002 74

0.76
0.76
98.20
1.80
100.00

23.70
5.33
1,152.95
13.63
1,166 58

0.46
0.46
98.83
1.17
100.00

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุ มตั ิกำรซื้ อหุ ้นของ Mono Indo ที่
เหลือร้อยละ 9 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำกผูถ้ ือหุ ้นอื่นซึ่ งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ส่ งผลให้ภำยหลังกำรซื้อหุน้ บริ ษทั จะถือหุน้ ทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100
บริ ษทั ถือหุน้ Mono Film ทำงอ้อมผ่ำนกำรถือหุน้ ใน Mono Gen ซึ่งถือหุน้ ใน Mono Film ร้อยละ 100
รวมรำยได้จำกกำรนำเนื้อหำ (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ดว้ ย
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บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2.4 เป้ า มายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ตั้งเป้ ำหมำยรักษำควำมเป็ นผูน้ ำตลำดในธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำเทคโนโลยี และผลิ ตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่ องในทุ กๆ กลุ่มธุ รกิ จ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคและ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่ อสำรที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว รวมถึงกำรพัฒนำ Content และ Application
ใหม่ๆ ทั้งทำงด้ำนสำรสนเทศ บันเทิง และเกมออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์และเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
ได้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้บริ ษทั ยังมีแผนกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจที่บริ ษทั ทำอยู่
และสำมำรถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ โดยมีแผนที่จะพัฒนำและขยำยธุรกิจด้วยกำรเข้ำร่ วมกับพันธมิตรที่ดำเนิ นธุรกิจใน
กลุ่มเดียวกัน รวมถึงพันธมิตรต่ำงประเทศ เพื่อนำมำซึ่งกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คงในอนำคต
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