บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุ ปควำมสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
1. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) (“TTTBB”)

-

2. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเตอร์ เน็ต จำกัด (“TTTI”)

-

3. บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เน็ต จำกัด (“Ji-NET”)

-

4. บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”)

-

-
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ความสัมพันธ์
TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริ กำรวงจรเชื่ อมต่อควำมเร็ วสู ง สำหรับให้บริ กำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสูง
TTTBB และบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน TTTBB และบริ ษทั
TTTBB ถื อหุ ้นโดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน) (“JAS”) ร้อยละ 100.00 และ JAS กับบริ ษทั มีผถู้ ือหุ ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14
ธันวำคม 2555) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
TTTI ประกอบธุรกิจให้บริ กำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร
TTTI กับบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน TTTI และบริ ษทั
TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
และ JAS กับบริ ษทั มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิ ก ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) และถือหุ้นใน
JAS ร้อยละ 25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
Ji-NET ประกอบธุรกิจให้บริ กำรด้ำนอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้บริ กำรอินเทอร์เน็ตรำยบุคคล (Individual) บริ กำรอินเทอร์เน็ตสำหรับ
ลูกค้ำองค์กร (Corporate) บริ กำร Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
Ji-NET กับบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน Ji-NET และบริ ษทั
Ji-NET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.29 โดย มีผถู ้ ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14 ธันวำคม
2555) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
JasTel ประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรวงจรเช่ ำ สื่ อสัญญำณควำมเร็ วสู ง บริ กำรรั บ-ส่ งข้อมูลบริ กำร IP-VPN และ Managed Network Service ทั้ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ (IPLC/International Private Leased-Circuit และ Managed or Total Solution Service) ผ่ำนโครงข่ำยทำงสำย
เคเบิลใยแก้วและสำยทองแดง
JasTel กับบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน JasTel และบริ ษทั
JasTel ถือหุ ้นโดย บริ ษทั จัสมิน ซับมำรี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จำกัด (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 และ
JAS กับบริ ษทั มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) และถือหุ้นใน JAS
ร้อยละ 25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
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บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
5. บริ ษทั อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”)

-

6. บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)

-

7. บริ ษทั โตโยต้ำ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
(“TOYOTA PS ”)

-

8. บริ ษทั กรี นสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (“กรี นสตำร์ ”)

-

9. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

-

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความสัมพันธ์
ACU ประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรกำรสื่ อสำรไร้ สำย (Wireless Communication Services) เช่ น บริ กำรสื่ อสำรผ่ำนดำวเทียมด้วยจำนสำยอำกำศขนำด
เล็ก (VSAT) ให้บริ กำรเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสูงแบบไร้สำย (WiFi) ทัว่ ประเทศ
ACU และบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน ACU และบริ ษทั
ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 โดย ACU และบริ ษทั มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ร้อยละ 87.11 (ณ
วันที่ 14 ธันวำคม 2555) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
PA ประกอบธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำน จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ และให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
PA และบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน PA และบริ ษทั
PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตำมลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 โดย JAS และ
บริ ษทั มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ร้ อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ
25.45 (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2555)
TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริ กำรรถยนต์โตโยต้ำ
TOYOTA PS และบริ ษทั มีกรรมกำรร่ วมกัน คื อ นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ โดยนำยโสรัชย์ อัศวะประภำ เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน
TOYOTA PS และบริ ษทั รวมทั้งนำยโสรัชย์ อัศวะประภำ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน
2555)
กรี นสตำร์ ประกอบธุรกิจรับซื้ อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภำพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่ำนกรรมวิธีเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่
กรี นสตำร์ และบริ ษทั มี ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมใน กรี นสตำร์ และบริ ษทั
รวมทั้งนำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในกรี นสตำร์ โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั โดยถือหุ้นร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555)
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ภำพสรุ ปควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

นายนวมินทร์ ประสพเน ร

นายโสรัชย์ อั วะประ า

นายพิช ์ โพธารามิก

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริ ษัท

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริ ษัท

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริ ษัท
0.87%

59.96%

กรีนส าร์

49.99%

TOYOTA PS

2.81%

87.11%

25.45%

บริษัท

100.00%

Mono Travel

100.00%

Mono Info

100.00%

Mono Production

91.00%

Mono Indo

100.00%

Mono Korea

100.00%

Mono Ent

100.00%

Mono Gen

JAS
100.00%

ACU
53.85%

99.20%

TTTBB

100.00%

JSTC

46.15%

PA

98.29%

Ji-NET

100.00%

JasTel

99.93%

TTTI
บุคคลที่อำจมีควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ที่ มี
รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและ หรือบริษัทย่อย

100.00%

Mono Film
หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุ มตั ิกำรซื้ อหุ ้นของ Mono Indo ที่เหลือร้อยละ 9 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำก
ผูถ้ ือหุน้ อื่นซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ส่ งผลให้ภำยหลังกำรซื้อหุน้ ดังกล่ำว บริ ษทั จะถือหุน้ ทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100
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ในกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในส่วนนี้ ไม่ได้รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกบริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวร้อยละ 100.00 และ
เป็ นรำยกำรระหว่ำงกันที่ถูกตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของบริ ษทั รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ทรั พยำกรที่ มีอยู่อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและมี กำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำได้ครบวงจร โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่ เกิ ดขึ้ นในกลุ่มบริ ษทั ที่ สำคัญ ได้แก่ รำยกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรได้รับหรื อจ่ ำย
ค่ำตอบแทนบริ กำรจัดหำข้อมูล (Content) หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเช่ำพื้นที่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำ Management fee ค่ำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ตลอดจนรำยกำรกูย้ ืม
และให้กยู้ มื เงิน ดอกเบี้ยรับและจ่ำย ซึ่งกลุ่มบริ ษทั มีกำรทำสัญญำและคิดค่ำตอบแทนระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะพิจำรณำให้กำรเปิ ดเผยรำยกำร กำรดำเนิ นกำรและกำรขอ
อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะรายการ

1. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จำกัด
(มหำชน)
(“TTTBB”)

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
- บริ ษทั ให้บริ กำรส่ งข้อควำมสั้นให้แก่ ลู กค้ำของ TTTBB (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริ กำร โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ นตำม
ใบรำคำ (Price List) ของบริ ษทั เทียบเคียงได้กบั รำคำที่บริ ษทั คิ ดกับ
ลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริ กำรที่ใกล้เคียงกัน
- Mono Gen เรี ยกเก็บค่ำผลิต CD อัลบั้มรวมเพลง Hot Hit ของค่ำยโม
โน มิวสิ ค โดย TTTBB ว่ำจ้ำง Mono Gen ผลิ ตซี ดีเ พื่อแจกเป็ น
ของขวัญให้แก่ ลูกค้ำของ TTTBB และเป็ นกำรช่ วยโปรโมทอัลบั้ม
เพลงดังกล่ ำ วให้ แ ก่ ค่ำยเพลงของกลุ่ มบริ ษ ัท โดยก ำหนดรำคำจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกกำไร (Cost Plus)
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- Mono Travel จ่ำยค่ำบริ กำรโทรศัพท์พ้นื ฐำนให้แก่ TTTBB เพื่อดำเนิ น
ธุ รกิ จให้บริ กำรสำรองที่พกั ซึ่ ง TTTBB มีเลขหมำยโทรศัพท์พ้ืนฐำน

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555
3.28

1.44

0.53

-

1.20

0.57

0.16

0.13

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บริ กำรส่ งข้อควำมสั้นดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จ
ปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่บริ ษทั มีควำมพร้ อมด้ำน
บุคลำกร อุปกรณ์ และควำมชำนำญในกำรให้บริ กำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียง
ได้กบั ที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่น ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริ ษทั ย่อย (Mono Gen) จะได้ประโยชน์จำกกำรทำ
รำยกำรดังกล่ ำว ซึ่ งเสมือนกับเป็ นกำรส่ งเสริ มกำรขำยสิ นค้ำให้แก่บริ ษทั ย่อยได้ทำง
หนึ่ งโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ในขณะเดียวกันก็มีรำยได้จำกกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวโดยมีกำร
คิ ด รำคำแบบ Cost Plus ตำมอัต รำที่ ต กลงกัน จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรที่ Mono Travel ใช้บริ กำรระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำน
ดังกล่ำว เป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ และอัตรำค่ำบริ กำรเป็ นอัตรำตลำด จึ งเห็ นว่ำกำรทำ
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บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะรายการ

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

ให้ บริ ก ำร ก ำหนดอัต รำค่ ำบริ ก ำรเป็ นรำยเดื อนตำมที่ ต กลงกัน ซึ่ ง
เท่ำกับอัตรำค่ำบริ กำรที่ Mono Travel จ่ำยให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์
พื้นฐำนรำยอื่น โดยค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำตลำด
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของ Mono Travel
2. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
อินเตอร์เน็ต จำกัด
(“TTTI”)

0.04

0.03

0.003

0.003

- บริ ษทั และ Mono Gen ให้บริ กำรสื่ อโฆษณำบนนิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์
นิ ตยสำรแคนดี้ เว็บไซต์ Mthai และเคเบิลที วีช่องซ่ ำส์เน็ตเวิร์ค แก่
TTTI โดยเรี ยกเก็บค่ำโฆษณำตำมใบรำคำ (Price List) ซึ่ งเป็ นอัตรำ
ตลำด ที่เท่ำกับอัตรำที่เรี ยกเก็บกับลูกค้ำรำยอื่น
- TTTI ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) ภำพยนตร์ เรื่ อง Art Idol แก่ Mono
Gen เงิ นสนับสนุ นดังกล่ ำวเป็ นไปตำมอัตรำที่ ตกลงกัน โดย Mono
Gen นำโลโก้ของ TTTI โฆษณำในช่วงก่อนภำพยนตร์เริ่ มฉำย

12.10

8.61

-

2.00

- Mono Travel ให้บริ กำรรับจองห้องพักให้แก่ TTTI โดยกำหนดอัตรำ
ค่ำห้องพักในระดับรำคำเดี ยวกับกำรให้บริ กำรรั บจองห้องพักให้ก ับ
ลูกค้ำทัว่ ไป
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั และ Mono Gen

0.01

-

6.00

4.74

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
- บริ ษทั ให้ บริ ก ำรส่ ง ข้อควำมสั้น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ำของ TTTI (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริ กำร โดยกำหนดรำคำค่ำบริ กำร
ตำมใบรำคำ (Price List) ของบริ ษทั เทียบเคียงได้กบั รำคำที่บริ ษทั คิด
กับลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริ กำรที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรให้บ ริ ก ำรส่ งข้อควำมสั้นดังกล่ ำวเป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่บริ ษทั มีควำมพร้อม
ด้ำนบุค ลำกร อุปกรณ์ และควำมช ำนำญในกำรให้ บริ ก ำร ตลอดจนมี ก ำรคิ ดรำคำ
เที ยบเคียงได้ก ับที่ เ รี ยกเก็ บจำกลู ก ค้ำรำยอื่ น ดังนั้นจึ งเห็ น ว่ำกำรทำรำยกำรมี ควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ
ของบริ ษทั และ Mono Gen เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรโปรโมทบริ กำรของ TTTI โดยมีกำร
คิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรได้รับเงินทุนสนับสนุ นหรื อค่ำ Sponsor ดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของกำรดำเนินงำนด้ำนภำพยนตร์ ซึ่ง Mono Gen ได้รับประโยชน์
เต็มที่จำกเงินสนับสนุ นดังกล่ำว โดยที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆตอบแทน ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำร
ทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริ กำรรับจองห้องพัก ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จ
ปกติของ Mono Travel และมีกำรคิดรำคำตำมมำตรฐำนทัว่ ไปซึ่ งเทียบเคียงได้กบั อัตรำ
ตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม และมีรำคำยุติธรรม
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บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

ลักษณะรายการ
รำยได้อื่น
- TTTI ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) แก่บริ ษทั ในกำรจัดงำน Gossip Girls
เงินสนับสนุ นดังกล่ำวเป็ นไปตำมอัตรำที่ ตกลงกัน โดยบริ ษทั นำโลโก้
ของ TTTI โฆษณำเป็ น Backdrop บนเวที
ต้นทุนขำยและบริ กำร
- Mono Gen จ่ำยค่ำใช้สญ
ั ญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง ให้แก่ TTTI เพื่อ
ใช้ในธุรกิ จที วี โดยเป็ นช่ องทำงกำรรับชมแบบ IPTV ซึ่ ง TTTI เป็ นผู้
ให้บริ กำร IPTV โดย IPTV เป็ นระบบสัญญำณที่ส่งผ่ำนอินเตอร์ เน็ ต
ควำมเร็ ว สู ง โดยมี อ ัต รำกำรบริ กำรตำมที่ ต กลงกัน ซึ่ งเป็ นรำคำที่
เทียบเคียงได้กบั รำคำบริ กำรของผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- บริ ษทั , Mono Gen และ Mono Info จ่ำยค่ำเช่ ำพื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
(Co-Location) และค่ำใช้สัญญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู งให้แก่ TTTI
มีอตั รำค่ำบริ กำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอตั รำใกล้เคียงกับอัตรำค่ำบริ กำร
ที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยให้แก่ผใู้ ห้บริ กำรรำยอื่นที่ให้บริ กำรในลักษณะเดียวกัน

- บริ ษทั และ Mono Gen จ่ำยค่ำบริ กำรโทรศัพท์พ้นื ฐำนให้แก่ TTTI เพื่อ
ดำเนิ นธุรกิ จโดยบริ ษทั ใช้เลขหมำยเพื่องำน Call center และ Mono
Gen ใช้บริ กำรเลขหมำยเพื่องำนสื่ อสำรที่เกี่ ยวข้องกับงำนสำนักงำน
กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดื อนตำมที่ตกกลงกัน ซึ่ งเท่ำกับอัตรำ
ตลำด และเท่ำกับอัตรำค่ำบริ กำรที่บริ ษทั และ Mono Gen จ่ำยให้แก่
ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์พ้นื ฐำนรำยอื่น

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

2.14

0.49

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ บริ ษทั จะได้รับประโยชน์จำกเงิ นสนับสนุ นกำรจัด
กิ จกรรมดังกล่ ำว โดยที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ ตอบแทน ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมเหมำะสม

0.10

0.24

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรใช้บ ริ ก ำรสัญ ญำณอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง
ดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ โดย TTTI เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร ที่ มี
ควำมพร้ อมด้ำนระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ำงๆ (Infrastructure) รวมทั้งมี ส ำนัก งำนตั้งอยู่
ภำยในอำคำรเดียวกันกับที่ต้ งั ของกลุ่มบริ ษทั ทำให้มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำง ประกอบกับอัตรำค่ำบริ กำรเที ยบเคี ยงได้ก ับรำคำ
บริ กำรของผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

11.38

10.29

1.29

1.04

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรเช่ ำพื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ดงั กล่ำว เป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร ที่มีควำมพร้อมด้ำนระบบ
และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) ให้บริ กำรเชื่ อมต่อสัญญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง
รวมทั้งมี บริ กำรให้เช่ ำพื้นที่ วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งเป็ นห้องที่มีลกั ษณะเฉพำะให้แก่
กลุ่มบริ ษทั โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรใช้บริ กำรโทรศัพท์พ้ืนฐำนดังกล่ ำว เป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ และอัตรำค่ำบริ กำรเป็ นอัตรำตลำดและเทียบเคียงได้กบั กำรใช้บริ กำรของผุ ้
ประกอบกำรภำยนอกอื่นๆ จึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ
ยุติธรรม
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3. บริ ษทั จัสมิน
อินเตอร์เน็ต จำกัด
(“Ji-NET”)

ลักษณะรายการ
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริ ษทั , Mono Gen และ Mono Info
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
- บริ ษทั ให้บริ กำรส่ งข้อควำมสั้นให้แก่ ลูกค้ำของ Ji-NET (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริ กำรโดยกำหนดรำคำค่ำบริ กำร
ตำมใบรำคำ (Price List) ของบริ ษทั เทียบเคียงได้กบั รำคำที่บริ ษทั คิด
กับลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริ กำรที่ใกล้เคียงกัน
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- บริ ษทั จ่ำยค่ำเช่ ำพื้น ที่ วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้ แ ก่
Ji-NET มี อ ัต รำค่ ำ บริ กำรตำมที่ ต กลงกัน โดยมี อ ัต รำใกล้เ คี ย งเมื่ อ
เทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริ กำรที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรรำยอื่น
ที่ให้บริ กำรในลักษณะเดียวกัน

4. บริ ษทั จัสเทล เน็ท
เวิร์ค จำกัด
(“JasTel”)

ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริ ษทั
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- บริ ษทั จ่ำยค่ำใช้บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคมให้แก่ Jastel เพื่อเชื่ อม
โครงข่ ำยจำกอำคำรจัสมิ น ถึ ง DTAC (รั งสิ ต ) โดย Jastel เป็ นผู้
ให้ บริ ก ำรเชื่ อมโครงข่ำยผ่ำนเคเบิ ล ใยแก้ว ซึ่ งมี ระบบ และอุปกรณ์
ต่ำงๆ พร้ อมอยูแ่ ล้ว กำหนดรำคำค่ำบริ กำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอตั รำ
ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำบริ กำรที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรรำยอื่นที่
ให้บริ กำรในลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555
4.83

3.32

0.56

0.48

0.18

0.14

0.20

0.14

0.02

0.01

1.01

0.36

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริ กำรส่ งข้อควำมสั้นดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จ
ปกติ เช่ นเดี ยวกับกำรให้บริ กำรแก่ ลูกค้ำองค์กรรำยอื่ น และบริ ษทั มีควำมพร้ อมด้ำน
บุคลำกร อุปกรณ์ และควำมชำนำญในกำรให้บริ กำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียง
ได้กบั ที่ เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่น ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมี ควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ เช่ำพื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จ
ปกติ โดย Ji-NET เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร ที่มีควำมพร้ อมด้ำนระบบ
และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริ กำรให้เช่ำพื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งเป็ น
ห้องที่มีลกั ษณะเฉพำะให้กบั บริ ษทั โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็ นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรใช้บริ ก ำรโครงข่ำยโทรคมนำคมดังกล่ ำวเป็ น
รำยกำรธุ รกิ จปกติ โดย JasTel เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรรั บส่ งข้อมูลผ่ำนเคเบิ ลใยแก้ว (Fiber
Optic) ที่มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์ เชื่ อมโครงข่ำยต่ำงๆ โดยรำคำค่ำบริ กำร
ใกล้เคี ยงกับอัตรำค่ำบริ กำรที่ กลุ่ มบริ ษทั จ่ ำยให้แก่ ผูใ้ ห้บริ กำรรำยอื่ นที่ให้บริ กำรใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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5. บริ ษทั อคิวเมนท์
จำกัด (“ACU”)

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555
- บริ ษทั จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ Jastel
0.56
มีอตั รำค่ำบริ กำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอตั รำใกล้เคียงเมื่อเทียบเคียงกับ
อัตรำค่ำบริ กำรที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรรำยอื่นที่ให้บริ กำรใน
ลักษณะเดียวกัน
ลักษณะรายการ

ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริ ษทั
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
- บริ ษทั ให้บ ริ กำรส่ งข้อควำมสั้น ให้แ ก่ ลูก ค้ำของ ACU (Corporate
SMS) ตำมจ ำนวนและหมำยเลขที่ ใ ห้ บ ริ กำร โดยก ำหนดรำคำ
ค่ำบริ กำรตำมใบรำคำ (Price List) ของบริ ษทั เทียบเคียงได้กบั รำคำที่
บริ ษทั คิดกับลู กค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริ กำรที่ใ กล้เคียง
กัน
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั
ต้นทุนขำยและบริ กำร
- บริ ษทั จ่ำยส่ วนแบ่งรำยได้ค่ำบริ กำรซื้ อขำยชัว่ โมงอินเทอร์ เน็ตไร้สำย
ควำมเร็ วสู ง “Spider Hotspot” ผ่ำนโทรศัพท์มือถือให้แก่ ACU โดย
เป็ นกำรแบ่ งรำยได้ค่ ำบริ ก ำรที่ บ ริ ษทั ได้รับ มำก่ อนคื น ให้แ ก่ ACU
จำกกำรที่บริ ษทั ให้บริ กำรตัดชำระเงินผ่ำนโทรศัพท์มือถื อของลูกค้ำ
ของ ACU โดยกำหนดอัตรำส่ วนแบ่งตำมสัญญำที่ตกลงกัน
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริ ษทั

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

0.20

0.10

0.01

0.02

0.002

0.001

15.83

18.61

6.08

8.57

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ ค่ำเช่ ำพื้นที่ วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ดงั กล่ ำวเป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย JasTel เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ
(Infrastructure) และมี บ ริ กำรให้ เ ช่ ำ พื้ นที่ ว ำงเครื่ องเซิ ร์ ฟ เวอร์ ซึ่ งเป็ นห้ อ งที่ มี
ลักษณะเฉพำะให้แก่บริ ษทั โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ ให้บริ กำรส่ งข้อควำมสั้นดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จ
ปกติ เช่ นเดี ยวกับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่บริ ษทั มีควำมพร้อมด้ำน
บุคลำกร อุปกรณ์ และควำมชำนำญในกำรให้บริ กำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียง
ได้ก ับ ลู ก ค้ำรำยอื่ น ดังนั้น จึ งเห็ น ว่ำกำรท ำรำยกำรมี ค วำมสมเหตุ ส มผลและมี รำคำ
ยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ โดยเป็ นกำร
จ่ำยคืนรำยได้ที่บริ ษทั ได้รับมำก่อน ตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำที่ตกลงกัน ดังนั้นจึง
เห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
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ลักษณะรายการ

6. บริ ษทั พรี เมียม แอส
เซท จำกัด (“PA”)

ต้นทุนขำยและบริ กำร
- Mono Gen จ่ำยค่ำเช่ ำพื้นที่ ออดิทอเรี่ ยม ของอำคำรจัสมิ น อิ นเตอร์
เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ในกำรถ่ำยรำยกำรทีวเี ป็ นรำยครั้ง อัตรำค่ำบริ กำร
เป็ นอัตรำตลำดที่ PA เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่นทัว่ ไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- Mono Gen จ่ำยค่ำเช่ ำพื้นที่ ออดิ ทอเรี่ ยม ของอำคำรจัสมิ น อินเตอร์
เนชัน่ แนล ในกำรจัดงำนประกวด Becoming A’lure, Gossip Girl โดย
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นอัตรำตลำดที่ PA เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่นทัว่ ไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- บริ ษทั , Mono Gen และ Mono Travel จ่ำยค่ำเช่ ำพื้นที่เพื่อเป็ นที่ต้ งั
สำนักงำนของกลุ่ ม บริ ษทั ให้ แก่ PA ซึ่ งเป็ นเจ้ำของอำคำรจัสมิ น
อินเตอร์ เนชั่นแนล ทำวเวอร์ พื้นที่เ ช่ ำรวม 6,066 ตำรำงเมตร อำยุ
สัญญำเช่ำ 3 ปี นับแต่วนั ที่ 01/01/54 จนถึงวันที่ 31/12/56 ชำระเป็ นค่ำ
เช่ำและค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน ในรำคำรวมตำรำงเมตรละ 350-450
บำท หรื อค่ำเช่ ำและค่ำบริ กำรรวม 2,195,708 บำท/เดื อน รวมทั้งมี
ค่ำใช้จ่ำยอำคำร เช่ น ค่ำไฟฟ้ ำ, ค่ำรักษำควำมปลอดภัย, ค่ำบริ กำรที่
จอดรถ ซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยตำมสัญญำ
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริ ษทั , Mono Gen และ Mono Travel

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

0.02

0.03

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ำ กำรเช่ ำพื้ น ที่ ใ นกำรด ำเนิ น กิ จกรรมดังกล่ ำวเป็ น
รำยกำรสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ โดย PA เป็ นเจ้ำของอำคำรจัสมิ น อิ นเตอร์ เนชั่นแนล
ทำวเวอร์ ซึ่ งประกอบธุ รกิ จบริ กำรให้เช่ ำพื้นที่ และให้บริ กำรเช่ ำพื้นที่ห้องประชุมใน
กำรจัด งำนแก่ บ ริ ษ ัท ต่ ำ งๆ ที่ ต้ งั อยู่ใ นตึ ก จัส มิ น และเรี ยกเก็ บ อัตรำค่ ำ บริ ก ำรตำม
มำตรฐำนเดี ยวกับผูเ้ ช่ ำรำยอื่น ถื อว่ำ ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล

0.17

0.04

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ นว่ำ กำรเช่ ำพื้นที่ ในกำรจัดกิ จกรรมดังกล่ ำวเป็ น
รำยกำรสนับสนุ นธุรกิ จปกติ โดย PA เป็ นเจ้ำของอำคำรจัสมิน อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
ทำวเวอร์ ซึ่ งประกอบธุ รกิ จบริ กำรให้เช่ ำพื้นที่ และให้บริ กำรเช่ ำพื้นที่ห้องประชุ มใน
กำรจัด งำนแก่ บ ริ ษ ัท ต่ ำ งๆ ที่ ต้ งั อยู่ใ นตึ ก จัส มิ น และเรี ยกเก็ บ อัตรำค่ ำ บริ ก ำรตำม
มำตรฐำนเดี ยวกับผูเ้ ช่ ำรำยอื่ น ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมี ค วำมเหมำะสม และ
สมเหตุสมผล

35.35

26.04

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ กำรเช่ ำพื้นที่ เพื่อเป็ นที่ ต้ งั สำนักงำนของกลุ่ มบริ ษทั
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิ จปกติของกลุ่มบริ ษทั โดย PA เป็ นเจ้ำของอำคำร
จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ บริ กำรให้เช่ำพื้นที่ และให้บริ กำรเช่ ำพื้นที่ อัตรำค่ำ
เช่ำและค่ำบริ กำรเป็ นตำมมำตรฐำนเดี ยวกับผูเ้ ช่ ำรำยอื่น ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำร
มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

24.03

10.65
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ลักษณะรายการ
เงินประกัน
- บริ ษทั วำงเงิ นประกันเป็ นหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร ให้แก่ PA ซึ่ ง
ค้ ำประกันค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร โดยจะได้รับคืนเมื่อยกเลิ กสัญญำ โดย
กำรวำงเงินประกันเป็ นลักษณะปกติทวั่ ไปของกำรทำสัญญำเช่ำพื้นที่
ลูกหนี้อื่น
- PA มียอดคงค้ำงเป็ นลูกหนี้ อื่นของ Mono Gen เนื่ องจำกต้องชำระคืน
เงินค้ำประกันค่ำเช่ำของ Mono Gen จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ

7. บริ ษทั โตโยต้ำ พี
เอส เอ็นเตอร์ไพรซ์
จำกัด
(“TOYOTA PS ”)

8. บริ ษทั กรี นสตำร์
เอ็นไวรอนเม้นท์
จำกัด
(“กรี นสตำร์ ”)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- Mono Gen ซื้ อรถยนต์โตโยต้ำ AVAVZA จำนวน 1 คัน เพื่อเป็ น
รำงวัล สำหรับผูช้ นะเลิศในกำรประกวด Gossip Girl 2011 โดยรำคำ
ซื้ อเป็ นรำคำตลำด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
- บริ ษทั และ Mono Gen จ่ำยค่ำซ่ อมแซมบำรุ งรักษำ ตรวจ เช็คสภำพ
เครื่ องยนต์ข องยำนพำหนะที่ ใ ช้ใ นกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และ
Mono Gen โดยมีอตั รำค่ำบริ กำรเท่ำกับรำคำตลำด
ยอดคงค้ำง
ซื้ อยำนพำหนะของบริ ษทั และ Mono Gen
เจ้ำหนี้อื่นของบริ ษทั และ Mono Gen
รำยได้อื่น
- Mono Gen มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยหนังสื อเก่ำในลักษณะกำรขำยเป็ น
เศษกระดำษเพื่อนำไปทำลำย โดยรำคำขำยสู งกว่ำรำคำที่ Mono Gen
จำหน่ำยให้แก่คู่คำ้ รำยอื่นและไม่ต่ำกว่ำรำคำตลำด
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้อื่นของ Mono Gen

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

7.04

4.99

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรวำงเงินประกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
กำรทำรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปของกำรทำสัญญำเช่ ำพื้นที่
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

2.91

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ รำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ กำรท ำ
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ งเป็ นเงินประกันที่ Mono Gen ต้องได้รับจำกกำรยกเลิก
พื้นที่เช่ำ ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

0.50

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อส่ งเสริ ม
กำรขำยของบริ ษทั ย่อย และรำคำซื้ อรถยนต์เป็ นรำคำตลำด ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.16

0.12

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกติ และ
มีอตั รำค่ำบริ กำรเท่ำกับรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

0.65
0.57

1.10
0.05

-

0.36

-

0.36

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ Mono Gen
ได้รับประโยชน์มำกกว่ำกำรขำยให้ก ับคู่คำ้ รำยเดิ ม ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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9. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- ณ ต้นปี 2554 Mono Ent มียอดคงค้ำงกูย้ ืมเงินระยะสั้นจำกนำยพิชญ์
โพธำรำมิก ที่ ได้กูย้ ืมมำเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิ จกำร โดยมี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ
- ในระหว่ำงปี 2554 Mono Ent มี เงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่ นำยพิช ญ์
โพธำรำมิก โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อเงินลงทุน
- เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้ อขำย
หุ้นสำมัญของ Mono Ent จำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้น
ใหญ่และมีอำนำจควบคุมทั้งในบริ ษทั และ Mono Ent จำนวน 29,994
หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ใน
รำคำมูลค่ำขำยรวม 10,000 บำท (รำคำขำยประมำณ 0.33 บำท/หุ้น)
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรปรั บโครงสร้ ำงกลุ่ มบริ ษทั ที่ ตอ้ งกำรให้บริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ใหญ่และมีอำนำจควบคุมบริ ษทั ในกลุ่มทั้งหมดที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ ยวเนื่ องกัน เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิ ดขึ้ นได้
ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

8.63
(8.63)
0.01

-

45.00
(45.00)
0.24

-

0.01

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรกูย้ มื เงินดังกล่ำวเป็ นรำยกำรรับควำมช่ วยเหลื อทำง
กำรเงิน เกิ ดขึ้นจำกควำมจำเป็ นในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นกำรกูย้ ืมเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิ จกำร ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมี กำรจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำที่ต่ำกว่ำอัตรำตลำดของ
กำรกู้ยืม เงิ น ทัว่ ไป ดังนั้น จึ งเห็ น ว่ำกำรท ำรำยกำรมี ค วำมสมเหตุ ส มผลและมี รำคำ
ยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็ นว่ำ กำรให้กูย้ ืมเงินดังกล่ำวเพื่อให้นำไปใช้สำรอง
ในกำรขยำยกำรดำเนิ น ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรกูย้ ืมดังกล่ำวเป็ นเพียง
ระยะเวลำสั้นๆ เมื่อไม่ได้มีกำรใช้เงิ นดังกล่ำวจึ งได้ชำระคืนทันที ดังนั้นจึ งเห็ นว่ำกำร
ทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรซื้ อหุ ้นสำมัญของ Mono Ent ดังกล่ำวเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่มบริ ษทั เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิ ดขึ้น
ในอนำคต และเป็ นกำรซื้ อและรับโอนกิ จกำรภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกัน ดังนั้นจึงเห็ น
ว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
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มลค่ ารายการระหว่ างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ม.ค. - ก.ย. 2555

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

ในอนำคต
ทั้งนี้ ก่อนหน้ำที่บริ ษทั จะซื้ อหุ ้น Mono Ent บริ ษทั มีอำนำจควบคุม
Mono Ent อยูแ่ ล้ว ผ่ำนกำรให้กูย้ ืมเงินของ Mono Gen ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั และผ่ำนกำรถื อหุ ้ นและควบคุ มนโยบำยทำงกำรเงิ น
ของ Mono Ent โดยผูถ้ ือหุ้นใหญ่รำยเดี ยวกับบริ ษทั อีกทั้งงบกำรเงิน
ของ Mono Ent ได้ถูกนำมำรวมในงบกำรเงินรวมของบริ ษ ัทอยูแ่ ล้ว
ซึ่ งกำรหุ้นของ Mono Ent ดังกล่ำว ถือเป็ นกำรซื้ อและรับโอนกิจกำร
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กำรค้ำประกันเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั
- บริ ษทั และ Mono Travel มีวงเงินกูย้ มื กับสถำบันกำรเงินในประเทศ 2
วงเงินค้ ำ
แห่ง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินขำยลดตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำร ประกันรวม 43
กูย้ มื ดังกล่ำว นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่
ล้ำนบำท
ของบริ ษทั ได้ค้ ำประกันวงเงินดังกล่ำวโดยไม่ได้คิดค่ำตอบแทนกำร
ค้ ำประกันจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2555 มี มติให้เปลี่ ยนแปลงหลักประกัน โดยเปลี่ ยนจำก
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่ งค้ ำประกันส่ วนตัวเต็มวงเงิน เป็ นบริ ษทั ใหญ่
หรื อบริ ษทั ย่อยค้ ำประกันเต็มวงเงิน แทน โดยบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรค้ ำประกันดังกล่ำว
กำรค้ำประกันสัญญำให้บริ กำรข้อมูลทำงโทรศัพท์แก่บริ ษทั
- บริ ษทั ทำสัญญำให้ บริ ก ำรข้อมูล ด้วยเสี ยงทำงโทรศัพท์ (Audiotex)
วงเงินค้ ำ
กำหนดอำยุสญ
ั ญำตั้งแต่ 11 ก.ย. 2546 - 11 มิ.ย. 2561 โดยมีนำยพิชญ์ ประกันรวม
โพธำรำมิก ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้ค้ ำประกัน 3 ล้ำนบำท
สัญญำให้บริ กำรดังกล่ำวโดยไม่ได้คิดค่ำตอบแทนกำรค้ ำประกันจำก
บริ ษทั แต่อย่ำงใด
ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

วงเงินค้ ำ
ประกันรวม 43
ล้ำนบำท

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ำกำรค้ ำประกัน เงิ น กู้ยืม ดังกล่ ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงิน และบริ ษทั มีควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินกูเ้ พื่อเป็ น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยบริ ษ ัท ไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำตอบแทนกำรเข้ำ
ค้ ำ ประกัน ดัง กล่ ำ วแต่ อ ย่ำ งใด ซึ่ งรำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล และเป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั

วงเงินค้ ำ
ประกันรวม
3 ล้ำนบำท

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็ นว่ำกำรค้ ำประกันสัญญำให้บริ กำรดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยคู่สญ
ั ญำและบริ ษทั มีควำมจำเป็ นในกำรเข้ำทำสัญญำดังกล่ำว
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมปกติ โดยบริ ษัท ไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนกำรเข้ำ
ค้ ำ ประกัน ดัง กล่ ำ วแต่ อ ย่ำ งใด ซึ่ งรำยกำรดัง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผล และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั
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11.2 ความจาเป็ นและความสมเห ุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันหลำยรำยกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้บริ กำรส่ งข้อมูล (Corporate SMS) กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำบน
เว็บไซต์ นิ ตยสำร เคเบิลทีวี กำรใช้บริ กำรระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำน กำรใช้สัญญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง กำรเช่ำ
พื้นที่วำงเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ กำรเช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม และ
กำรซื้ อขำยสิ นค้ำ เป็ นต้น ซึ่ งกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็ นกำรดำเนิ นธุรกิจ
ตำมปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรให้และรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ตลอดจนรำยกำร
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจในกลุ่มบริ ษทั เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรกำหนด
รำคำของของทำรำยกำรต่ำงๆที่เป็ นรำคำตลำดหรื อรำคำยุติธรรมเทียบเคียงได้กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่น
ยกเว้นกำรกูย้ ืมเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ ยต่ำกว่ำอัตรำตลำดและกำรได้รับกำรค้ ำประกันกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
และกำรค้ ำประกันสัญญำให้บริ กำรโดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่ งล้วนเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำที่ยตุ ิธรรม
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกี่ย วข้องกับสิ นทรัพย์ ได้แก่ กำรซื้ อหุ ้น ของบริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุม
เดีย วกัน กับ บริ ษ ทั จำกผู ถ้ ือ หุ ้น รำยใหญ่ข องบริ ษ ทั ซึ่ ง มีค วำมจ ำเป็ นและสมเหตุส มผล เนื ่ อ งจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงเพื่อควำมชัดเจนในโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ในกลุ่ม และเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกิดขึ้ นในอนำคต ถึงแม้ก่อนหน้ำนี้ บริ ษทั จะส่ วนร่ วมในกำรควบคุม และได้มีกำรรวมผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ดังกล่ำวเข้ำมำในงบกำรเงินรวมของบริ ษทั แล้วก็ตำม ซึ่ งกำรซื้ อหุ ้นดังกล่ำวถือว่ำเป็ นกำรรวมกิจกำรภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน นอกจำกนี้ ยังมีรำยกำรระหว่ำงกันประเภทกำรรับและให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่เกิดขึ้น
จำกกำรกูย้ ืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำรให้กูย้ ืมเงินแก่บุค คลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งรำยกำรดังกล่ำ วมีควำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องและเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรของกลุ่ม
บริ ษทั โดยมีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 11.1 สรุ ปรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำง
กันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เกิ ดขึ้ นในปี 2554 และสำหรับงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยำยน 2555)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรได้ในตำรำง 11.1)
11.3 มา รการหรือขั้น อนการอนุมั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบำยและขั้นตอน
กำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศคำสั่งหรื อข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่ วม
ในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณี ที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ ต ้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท บริ ษ ัท จะจัด ให้ มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรและควำม
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สมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป และกำรทำ
รำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป ให้มีหลักกำรดังนี้
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป
กำรทำรำยกำรที่ เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ มีเงื่ อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป ระหว่ำงบริ ษทั กับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั ใหญ่ หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ ยวข้อง ได้รับอนุ มตั ิเป็ นหลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวได้หำกรำยกำรดังกล่ำวนั้นมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ใหญ่ หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
ประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำส
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ ไป เช่น กำรเช่ำ/ให้เช่ำทรัพย์สินหลัก
ในกำรดำเนินงำน กำรซื้อสิ นทรัพย์ถำวรที่มีนยั สำคัญ กำรให้หรื อได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็ นต้น จะต้องถูก
พิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ
ประกำศ คำสั่ง หรื อข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั จะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อ
นำไปใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่
กรณี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาค
บริ ษทั คำดว่ำในอนำคตรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิ ดจำกกำรกูย้ ืมเงินและให้กยู้ ืมเงิ น และกำรซื้ อสิ นทรัพย์(เงิ น
ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั ย่อย) จะไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น กำรให้บริ กำรส่งข้อควำมสั้น กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำบนนิ ตยสำร เว็บไซต์
และเคเบิ ลที วี กำรเช่ำระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำน กำรใช้บริ กำรสัญญำณระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง กำรเช่ำพื้นที่ วำง
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์พร้อมเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสูง กำรจ่ำยค่ำบริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้นที่
ห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรม กำรเช่ำพื้นที่เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สำนักงำน และกำรจ่ำยค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำและตรวจเช็ค
สภำพเครื่ องยนต์ของยำนพำหนะ จะยังคงมีอยูต่ ่อไป โดยจะมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน
ตำมรำคำและเงื่ อ นไขตลำดที่ เ หมำะสม เป็ นธรรม และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรถ่ ำ ยเทผลประโยชน์ รวมทั้ง ค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นสำคัญ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทำนและให้
ควำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรำยไตรมำส
ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

หน้ำ 127

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อข้อกำหนดคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตแห่ ง
ประเทศไทย
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