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5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ ถาวรทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
รำยละเอียดสิ นทรัพย์ถำวรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ส่วนปรับปรุ งอำคำร
2. เครื่ องมือและอุปกรณ์

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน 2555
(ล้ านบาท)
28.13
10.84

3. เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
สำนักงำน

19.51

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

52.50

5. ยำนพำหนะ

8.13

6. งำนระหว่ำงทำ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ำของ
ไม่มี
เป็ นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กบั บริ ษทั ลิซซิ่ง
วงเงิน 5.09 ล้ำนบำท
เป็ นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กบั บริ ษทั ลิซซิ่ง
วงเงิน 2.83 ล้ำนบำท
เป็ นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กบั บริ ษทั ลิซซิ่ง
วงเงิน 44.83 ล้ำนบำท
เป็ นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กบั สถำบันกำรเงิน
วงเงิน 10.80 ล้ำนบำท

0.08
119.19

5.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้ำของลิ ขสิ ทธิ์ เว็บ ไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิ ขสิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ เพลง และวีดีโอ รำยละเอียดมีดงั นี้
รายการ
ลิขสิ ทธิ์เว็บไซต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์ เพลง
และมิวสิ ควีดีโอ
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน 2555
(ล้ านบาท)
49.97
4.20
24.51

รายละเอียดการตัดจาหน่ าย
พิจำรณำกำรด้อยค่ำ
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ ( 3-5 ปี )
ผลิตเอง - ตัดจำหน่ำย 5 - 10 ปี
สิ ทธิจำกกำรซื้อ - ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสิทธิที่ได้รับ

78.68
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5.3 สัญญาทีส่ าคัญของบริษัท
5.3.1

สัญญาเช่ า

บริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อยทำสัญ ญำเช่ ำ พื้น ที่ อ ำคำรเพื่อ ใช้เป็ นที่ ต้ งั ส ำนักงำนใหญ่ โดยทำสัญ ญำเช่ ำ กับ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ ดังนี้
คู่สัญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด

สถานที่เช่ า
ชั้น 5 ห้อง 502
ชั้น 5 ห้อง 511
ชั้น 5 ห้อง 512
ชั้น 5 ห้อง 510
ชั้น 5 ห้อง 501
ชั้น 5 ห้อง 509
ชั้น 5 ห้อง 508
ชั้น 14 ห้อง 1401B
ชั้น 14 ห้อง 1404B
ชั้น 14 ห้อง 1401C
ชั้น 16
ชั้น 17
ชั้น 31
ชั้น R2 ห้อง R201
ชั้น R2 ห้อง R202
ชั้น PG ห้อง 1
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 20
ชั้น P9 ห้อง 19
ชั้นดำดฟ้ ำติดตั้งจำนดำวเทียม
พื้นที่ปิดป้ ำยหน้ำอำคำร

จานวนปี ที่เช่ า
2 ปี 8 เดือน
2 ปี 8 เดือน
2 ปี 8 เดือน
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
1 ปี 11 เดือน
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี 11 เดือน
2 ปี 9 เดือน
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี
2 ปี

ระยะเวลาการเช่ า
พืน้ ที่
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุ ดสัญญา (ตร.ม.)
1 ม.ค. 54
31 ส.ค. 56
91
1 ม.ค. 54
31 ส.ค. 56
119
1 ม.ค. 54
31 ส.ค. 56
119
15 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 57
94
1 ต.ค. 54
30 ก.ย. 57
98
1 ต.ค. 54
30 ก.ย. 57
119
1 ต.ค. 54
30 ก.ย. 57
138
1 ม.ค. 54
30 พ.ย. 55*
169
1 ก.ค. 54
30 มิ.ย. 57
110
1 ส.ค. 54
31 ก.ค. 57
98
1 มิ.ย. 54
31 พ.ค. 57
1,304
1 มี.ค. 54
28 ก.พ. 57
1,417
1 ม.ค. 54
31 ธ.ค. 56
1,788
1 ม.ค. 54
30 พ.ย. 56
342
1 ม.ค. 54
30 ก.ย. 56
60
1 ม.ค. 54
31 ธ.ค. 55
80
1 ก.พ. 55
31 ม.ค. 57
21
1 ส.ค. 55
31 ก.ค. 57
21
1 เม.ย. 55
31 มี.ค. 57
12
1 มิ.ย. 55
31 พ.ค. 57
15
1 ส.ค. 55
31 ก.ค. 57
11
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
21
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
11
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
11
15 มี.ค. 55
14 มี.ค. 56
15 เม.ย. 54
14 เม.ย. 56
-

หมำยเหตุ : * อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ
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5.3.2

สัญญาให้ บริการกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
(1) สัญญากับ บริษัท แอดวานซ์ อนิ โฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) (ต่ อมาบริษัท แอดวานซ์ อนิ โฟร์ เซอร์ วสิ จากัด
(มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้ แก่ บริษัท ไมโม่ เทค จากัด)

สัญญา
สัญญำให้บริ กำรเสริ ม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE
สัญญำให้บริ กำรเสริ ม
ประเภท
Calling Melody
สั ญ ญ ำ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
SMS

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้บริ กำรข้อมู ลสำรสนเทศแก่ ลูก ค้ำ เริ่ ม 1 มิถุนำยน 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้บริ กำรดำวน์โหลดเพลงเพื่อมำเป็ น เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2553 โดยสัญ ญำมี ร ะยะเวลำ 1 ปี
เสี ยงสัญญำณรอสำย
ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ ก สัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
บริ กำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short
เริ่ ม 1 เมษำยน 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
Message Service) ผ่ำนเครื อข่ำย
หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
ผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 6 เดือน

(2) สัญญากับ บริษัท โทเทิล่ แอ๊ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญำให้บริ กำรข้อมูล
(Content Provider
Access Agreement)
สัญญำให้บริ กำร
ข้อมูลทำงเสี ยงด้วย
โทรศัพท์
(AUDIOTEX)
สัญญำให้บริ กำร
SMS

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้บริ กำรข้อมู ลสำรสนเทศแก่ ลู กค้ำ เริ่ ม 1 มิถุนำยน 2550 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี ทั้งนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้บริ กำรข้อมูลด้วยเสี ยงทำงโทรศัพท์ เริ่ ม 1 มิถุนำยน 2548 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สญ
ั ญำมี
ดีแทคโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx ผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
บริ กำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short
Message Service) ผ่ำนเครื อข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC

เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2555 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
ทั้งนี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

(3) สัญญากับ บริษัท ทีเอ ออเร็นจ์ จากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ทรู มูฟ จากัด)
สัญญา
สัญญำให้บริ กำร
ข้อมูลทำงเสี ยงด้วย
โทรศัพท์ (AUDIOTEX)
สัญญำให้บริ กำร
ข้อมูลทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

รายละเอียดบริการ
ให้บริ กำรข้อมูลด้วยเสี ยงทำงโทรศัพท์
ผ่ำ นโครงข่ ำยโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ ข อง
ทรู โดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx
ให้บ ริ ก ำรข้อ มูล สำรสนเทศแก่ ลู กค้ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move
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ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม 23 มกรำคม 2547 โดยสัญ ญำมี ร ะยะเวลำ 1 ปี
ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
เริ่ ม 20 มิ ถุ น ำยน 2546 โดยสัญ ญำมี ระยะเวลำ 1 ปี
ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
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(4) สัญญากับ บริษัท ทศท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญำให้บริ กำร
ข้อมูลทำงเสี ยงด้วย
โทรศัพท์
(AUDIOTEX)

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้บริ กำรข้อมูลด้วยเสี ยงทำงโทรศัพท์ เริ่ ม 11 กัน ยำยน 2546 ถึ ง 11 กัน ยำยน 2561 มี
ผ่ำนเลขหมำย 1900-xxx-xxx
อำยุสญ
ั ญำ 15 ปี

(5) สัญญากับผู้ให้ บริการในประเทศอินโดนีเซีย
สัญญา
สัญญำให้ควำม
ร่ วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Indosat Tbk.
สัญญำให้ควำม
ร่ วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Telekomunikasi
Selular
สัญญำให้ควำม
ร่ วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Triyakom

รายละเอียดบริการ
ให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ มวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1
ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำมตกลงร่ วมกัน

ให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เริ่ มวันที่ 1 พฤษภำคม 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1
ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำมตกลงร่ วมกัน

ให้ บ ริ กำรข้อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่ มวันที่ 8 มีนำคม 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
คู่สญ
ั ญำนำไปใช้ให้บริ กำรผูบ้ ริ โภค
ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่ มี เจตนำจะยกเลิ ก สัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

(6) สัญญากับผู้ให้ บริการในประเทศเกาหลี
สัญญา
Pictorials / Video
contents supply
contract กับ Earlysoft
Co., Ltd.
สัญญำให้ควำมร่ วมมือ
ทำงธุรกิจกับ SK
Telecom Co., Ltd.
Content Supply
Agreement กับ KT
Hitel Co., Ltd.

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้ บ ริ กำรข้อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่ มวันที่ 9 กันยำยน 2554 และสิ้ นสุ ดวันที่ 9 กันยำยน
คู่สญ
ั ญำนำไปใช้ให้บริ กำรผูบ้ ริ โภค
2555 ทั้งนี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ
ให้ สั ญ ญำมี ผ ลใช้ไ ด้อ ัต โนมัติ ต่ อ ไปอี ก ครำวละ 1
เดือน จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
ให้ บ ริ กำรข้อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่ มวันที่ 14 ตุลำคม 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
คู่สญ
ั ญำนำไปใช้ให้บริ กำรผูบ้ ริ โภค
ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่ มี เจตนำจะยกเลิ ก สัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้ บ ริ กำรข้อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่ มวัน ที่ 1 มกรำคม 2555 และสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
คู่สญ
ั ญำนำไปใช้ให้บริ กำรผูบ้ ริ โภค
ธัน วำคม 2555 ทั้ง นี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ ำยไม่ มี เ จตนำจะ
ยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมีผลใช้ได้อตั โนมัติต่อไปอีก
ครำวละ 3 เดือน จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
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5.3.3

สัญญาอืน่ ๆ
(1) สัญญาออกอากาศทีวดี าวเทียม

สัญญา
รายละเอียดบริการ
สัญญำใช้บริ กำรช่องสัญญำณ เพื่อใช้ออกอำกำศรำยกำรทีวผี ำ่ น
ดำวเทียมกับ บมจ. ไทยคม
ดำวเทียมภำยใต้ช่องสัญญำณ
และ Acumen Cambodia Co., KU-Band และ C-Band
Ltd.

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ มวันที่ 1 มีนำคม 2553 และสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2558 คู่สญ
ั ญำสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำม
ตกลงร่ วมกัน โดยแจ้งล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญำ

(2) สัญญากรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สิน
ประเภท
กรมธรรม์
กรมธรรม์
ประกัน
ควำมเสี่ ยง
ภัย
ทรัพย์สิน

บริษัท
ประกัน

ทรัพย์ สินทีเ่ อาประกันภัย

บจก. ธนชำต เฟอร์นิเจอร์ สิ่ งตกแต่งติดตั้งตรึ งตรำส่วน
ประกันภัย ต่อเติมต่ำงๆ อุปกรณ์เครื่ องมื อเครื่ องใช้
ส ำ นั ก ง ำ น เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ ต่ ำ ง ๆ
คอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ รวมถึ ง
ทรั พ ย์สิ น อื่ น ๆทุ ก ชนิ ด ที่ เ ป็ นของผู ้เ อำ
ประกันภัยที่ใช้สำหรับประกอบกิจกำร

ทุนประกัน
(ล้ านบาท)
124.42

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

15 ธ.ค. 2554 บมจ.โมโน
15 ธ.ค. 2555 เทคโนโลยี จำกัด
และ/หรื อ บริ ษทั
ในเครื อ

-

พื้นที่เช่ำชั้น 14
พื้นที่เช่ำชั้น 16
พื้นที่เช่ำชั้น 17
พื้นที่เช่ำชั้น 31
พื้นที่เช่ำชั้น R2
พื้นที่เช่ำชั้น 5
บ้ำนเช่ำซอยโลตัส
SERVER ที่ KSC อำคำรเบทำโกรทำว
เวอร์ (นอรธ์ปำร์ค) ชั้น G
- SERVER ที่ JASTEL อำคำรจัสมินฯ
ชั้น 5
- SERVER ที่ 3BB อำคำรจัสมินฯ ชั้น 6
- SERVER ที่ JI-NET อำคำรจัสมินฯ
ชั้น 8
- SERVER ที่ PROEN อำคำรกสท.
โทรคมนำคม ชั้น 4
- SERVER ที่ PACNET อำคำรกสท.
โทรคมนำคม ชั้น 20
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5.4 สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
(1) บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จำกัด
บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จำกัด บริ ษทั ย่อยที่ ดำเนิ นธุ รกิ จด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเป็ นเจ้ำของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ในกำรส่งข้อมูล (Content) ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับ
กำรส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เลขทีบ่ ัตรส่ งเสริม :
2. วันทีต่ ามบัตรส่ งเสริม :
3. ประเภทกิจการทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริม :

1029(7)/2554
11 มกรำคม 2554
กิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ
Digital Content

4. สิทธิและประโยชน์ สาคัญทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริม :
4.1 ได้รับอนุ ญำตนำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มื อหรื อผูช้ ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่ งอยู่ในอุปกำระของ
บุ ค คลทั้ง สองประเภทนี้ เข้ำ มำในรำชอำณำจัก รได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร
4.2 ให้คนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อผูช้ ำนำญกำรที่ ได้รับอนุ ญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุ ญำต
ทำงำนเฉพำะต ำแหน่ งหน้ำ ที่ ก ำรท ำงำนที่ ค ณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นให้ค วำมเห็ น ชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักร
4.3 ได้รั บยกเว้นอำกรขำเข้ำ สำหรั บ เครื่ องจักรที่ ใ ช้ในกิ จ กำรตำมที่ ค ณะกรรมกำรพิ จำรณำอนุ มตั ิ ต ลอด
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
4.4 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มมี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
4.5 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5. เงือ่ นไขทีส่ าคัญเฉพาะโครงการ:
5.1 เครื่ องจักรที่ใช้ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มต้องเป็ นเครื่ องจักรใหม่
5.2 จะต้องดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จพร้อมที่จะเปิ ดดำเนิ นกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิ น 36 เดื อน นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริ ม
5.3 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่ำ 8 ล้ำนบำท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่ำหุน้ ก่อนวันเปิ ดดำเนินกำร
5.4 บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชำติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำสิ บเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.5 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
5.5.1 ชนิดของกิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
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5.5.2 จะต้องมี กระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ กำรพัฒนำรู ปแบบ (Modeling) กำรศึ กษำควำม
ต้องกำร (Requirement Analysis) กำรออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) กำรพัฒนำและกำร
สร้ ำงสรรค์โปรแกรมซอฟต์แวร์ และงำน Digital Content (Implementation) กำรทดสอบ
โปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ (Program and System Testing) กำรประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์
และกำรเผยแพร่ งงำน Digital Content (Deployment) และกำรจัดกำรเปลี่ ยนแปลงระบบ
ซอฟต์แวร์หรื องำน Digital Content (Configuration and Change Management)
5.6 จะต้องมีขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ล้ำนบำท
5.7 จะต้องดำเนินกำรให้ได้ใบรับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนส่ งเสริ มอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชำติ หรื อ
ให้ได้รับใบรับรองคุณภำพมำตรฐำน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรื อเทียบเท่ำ
ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ เปิ ดดำเนิ นกำร หำกไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว จะถูก
เพิกถอนสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลำ 1 ปี
5.8 สำหรับโปรแกรมสำเร็ จรู ปที่ พฒั นำเสร็ จและจำหน่ ำยอยูก่ ่อนขอรับกำรส่ งเสริ มไม่อนุมตั ิให้รวมอยู่ใน
โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
5.9 รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยหรื อกำรให้บริ กำรอันเป็ นผลงำนที่ เกี่ ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
โดยตรง ถือเป็ นรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
5.10 ไม่อนุญำตให้พฒั นำซอฟต์แวร์ที่เป็ นกำรละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อขัดต่อศีลธรรม และจำรี ตประเพณี
(2) บริ ษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด
บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด บริ ษทั ย่อยที่เดิมดำเนิ นธุรกิจภำพยนตร์ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทย และให้บริ กำรแก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกกำรอนุมตั ิของ
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ดังนี้
1. เลขทีบ่ ัตรส่ งเสริม :
2. วันทีต่ ามบัตรส่ งเสริม :
3. ประเภทกิจการทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริม :

2220(2)/2553
10 พฤศจิกำยน 2553
กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย หรื อกำรให้บริ กำรแก่ธุรกิจ
สร้ำงภำพยนตร์ หรื อบริ กำร Multimedia

4. สิทธิและประโยชน์ สาคัญทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริม :
4.1 ได้รับอนุ ญำตนำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มื อหรื อผูช้ ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่ งอยู่ในอุปกำระของ
บุ ค คลทั้ง สองประเภทนี้ เข้ำ มำในรำชอำณำจัก รได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้ อ ยู่ ใ น
รำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร
4.2 ให้คนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ำงฝี มือหรื อผูช้ ำนำญกำรที่ ได้รับอนุ ญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุ ญำต
ทำงำนเฉพำะต ำแหน่ งหน้ำ ที่ ก ำรท ำงำนที่ ค ณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นให้ค วำมเห็ น ชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักร
4.3 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคล สำหรั บกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำร ที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 5 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 63

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

4.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
4.5 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิต
เพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
4.6 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผไู ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มนำเข้ำมำเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั ที่นำเข้ำครั้งแรก
5. เงือ่ นไขทีส่ าคัญเฉพาะโครงการ:
5.1 เครื่ องจักรที่ใช้ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มต้องเป็ นเครื่ องจักรใหม่
5.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ โดยต้องนำเข้ำเครื่ องจักร
ภำยในวันที่ 10 พฤษภำคม 2556
5.3 จะต้องดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จพร้อมที่จะเปิ ดดำเนิ นกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นับแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริ ม
5.4 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่ำ 20 ล้ำนบำท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่ำหุน้ ก่อนวันเปิ ดดำเนินกำร
5.5 บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชำติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำสิ บเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.6 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
5.6.1 กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย และให้บริ กำรแก่ธุรกิจภำพยนตร์
5.6.2 ขนำดของกิจกำร มีกำลังกำรผลิต ดังนี้
- บริ กำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย (ไม่รวมถึงภำพยนตร์โฆษณำ) ปี ละประมำณ 9,400 ชิ้นงำน
- บริ กำรทำเทคนิคด้ำนภำพ ปี ละประมำณ 3,800 ชิ้นงำน
- จะต้องมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์หลักตำมโครงกำรที่ ข อรับกำรส่ งเสริ มและได้รับอนุ มตั ิ จำก
คณะกรรมกำร
5.6.3 รำยได้ของกิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทยที่ได้รับกำรส่งเสริ ม ซึ่งจะสำมำรถนำไปรวมคำนวณยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลได้น้ นั เฉพำะรำยได้ในส่ วนของกำรรับจ้ำงผลิตภำพยนตร์ ไทยและหรื อกำร
ขำยลิขสิ ทธิ์เท่ำนั้น
5.6.4 จะต้องมีขนำดของกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ล้ำนบำท
5.6.5 ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่ำไม่เกิน 55 ล้ำนบำท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตำมจำนวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ ดินและทุนหมุนเวียนที่ แท้จริ งในวันเปิ ดดำเนิ นกำรตำมโครงกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริ ม
5.6.6 จะต้องดำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรื อมำตรฐำนสำกล
อิ่ น เที ย บเท่ ำ ภำยใน 2 ปี นับ แต่ ว นั ที่ เ ปิ ดด ำเนิ น กำร หำกไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ภ ำยใน
กำหนดเวลำดังกล่ำว จะถูกเพิกถอนสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลำ 1 ปี
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด ยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริ มกำรลงทุนใดๆ
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5.5 เครื่องหมายบริการทีส่ าคัญ
รู ปเครื่องหมายบริการ

รายละเอียดเคนื่องหมายบริการ
บริ ษ ัท ได้ยื่น ค ำขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยบริ ก ำรนี้ ต่อ กรมทรั พ ย์สิ น ทำง
ปั ญญำ กระทรวงพำณิ ชย์แล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ จำก
หน่วยงำนดังกล่ำว

5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังนี้
1. กำรลงทุนของบริ ษทั เป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยต้องรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้งก่อนดำเนินกำร
2. บริ ษทั มีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำร
กำหนดทิศทำงให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ดังกล่ำวถือปฏิบตั ิ
3. กำรลงทุนของบริ ษทั จะดำเนินกำรในธุรกิจที่เล็งเห็นว่ำเป็ นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้อย่ำงมัน่ คงในระยะยำว ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
4. ในกำรพิ จำรณำเข้ำ ร่ วมลงทุ นแต่ละครั้ ง บริ ษทั อำจจะเข้ำ ลงทุ นเอง หรื อ ให้บ ริ ษทั ย่อยที่ ด ำเนิ นธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกันเป็ นผูล้ งทุน
5. บริ ษทั มีนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทเดียวกับ หรื อเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ทั้งนี้ กำรลงทุนภำยในประเทศจะลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำร
6. กำรลงทุนในต่ำงประเทศ จะลงทุนตำมที่กฎหมำยของประเทศนั้นอนุญำต เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ เว้นแต่จะเป็ นกำรลงทุนร่ วมกันกับพันธมิตรทำงธุรกิจ
7. เกณฑ์ในกำรพิจำรณำลงทุน นอกจำกเล็งเห็นว่ำเป็ นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้อย่ำงมัน่ คงในระยะยำวแล้ว บริ ษทั ยัง
พิจำรณำจำกทีมผูบ้ ริ หำรมีควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรธุรกิจเป็ นอย่ำงดี
8. บริ ษทั พิจำรณำลงทุ นในธุ รกิ จที่ มีกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรให้มีระบบกำรกำกับดู แลกิ จกำรและกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดี
9. บริ ษทั มีนโยบำยที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรเพื่อดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั นั้น
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
10. บริ ษทั จะได้รับรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนจำกบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำร
พิจำรณำผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ได้ลงทุน เพื่อวำงแผนงำนและเป้ ำหมำยในกำร
ดำเนินงำนต่อไป
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