บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็นมา
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำนบำท โดยมีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 99.88 บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
พื้ น ฐำน โดยในช่ ว งแรกบริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ผ่ ำ นสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยผลิ ต เว็ บ ไซต์ โ มโนโซนดอทคอม
(www.monozone.com) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวมเกมออนไลน์ แ ละเป็ น แหล่ ง ชุ มชนออนไลน์ ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริกำรสำมำรถเข้ ำ มำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้
ในเดือนพฤษภำคม 2545 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงมำเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด (“Mono
Gen”) โดย Mono Gen ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100 ซึ่งในขณะนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Mono Gen คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
เช่นเดียวกัน ต่อมำในปี 2547 ได้มี กำรลดทุ นจดทะเบียนของบริษัท ลงมำเป็ น 30 ล้ ำนบำท และหลังจำกนั้ นในเดือ น
พฤศจิกำยน 2550 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก กลับมำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้ง โดยถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 100 และในปี 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็น 100 ล้ำนบำท พร้อมกับ ได้ทยอยปรับ
โครงสร้ำงบริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท และมีทุน
ชำระแล้ว 115.50 ล้ำนบำท มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้ว
บริษัทประกอบธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล (Media and Content Business) โดยมีธุรกิจ หลักด้ำนกำร
ให้บริกำรส่งข้อมูลข่ำวสำร สำระควำมบันเทิงครบวงจร (Content Provider) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและช่องทำง
สื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภค โดยในปี 2545 บริษัทได้เริ่มกำรให้บริกำรข้อมูลเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับ
ควำมร่วมมือและเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนำธุรกิจกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รำยใหญ่ของประเทศ
และในปีเดียวกันนี้บริษัทยังได้เริ่มกำรให้บริกำร Interactive SMS on TV ซึ่งเป็นบริกำรร่วมกับรำยกำรโทรทัศน์โดยให้ผู้ชม
ทำงบ้ำนร่วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหน้ำจอโทรทัศน์แบบทันที
(Real Time) โดยบริษัทให้บริกำรกับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นรำยแรก ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นต้นแบบที่
รำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ นำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน
ในปี 2546 บริ ษั ท ได้รั บ สั ม ปทำนจำกองค์ กำรโทรศั พ ท์ แห่ ง ประเทศไทย (ปั จจุ บั น คื อ บริ ษั ท ที โ อที จ ำกัด
(มหำชน)) เพื่อให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR: Interactive Voice Response) ผ่ำนเลขหมำย 1900
หรือรู้จักกันภำยใต้ชื่อบริกำร “ออดิโอเท็กซ์” และเปิดให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบในเดือนมีนำคม 2547 ภำยใต้ชื่อบริกำร
“เอ็นจอย 108” (ENJOY108) กำรขยำยธุรกิจดังกล่ำวส่งผลให้บริษัทมีศักยภำพในกำรขยำยบริกำรครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ใช้
โทรศัพท์พื้นฐำน และสำมำรถสร้ำงสรรค์บริกำรอื่นๆ ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
ในปี 2547 บริษัทได้สร้ำงและเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คือ เย็นตำโฟดอทคอม (www.yenta4.com) ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ข่ำวสำร แฟชั่น และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น และในปีเดียวกันนี้ยังได้เข้ำซื้อเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com) (จำกบุคคลภำยนอกซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท) ซึ่งขณะนั้นเป็นเว็บท่ำขนำดใหญ่ (Portal Website)
โดยเป็นแหล่งรวบรวมข่ำวสำร สำระบันเทิง และแหล่งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยบริษัทได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ดังกล่ำว
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อย่ำงต่อเนื่อง จนปัจจุบันกลำยเป็นเว็บคอมมูนิตี้และแหล่งรวมวีดีโอขนำดใหญ่ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมมำกเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ
จำกแนวคิดในกำรดำเนินธุรกิจในกลุ่มที่สำมำรถสนับสนุนและเกื้อกูลระหว่ำงกัน จึงได้มีกำรจัดตั้งบริษัทในเครือ
เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิจ สื่ อ และกำรให้ บ ริ กำรข้ อ มู ล ในด้ ำ นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิจ กำรให้ บ ริ กำรด้ ำนบั น เทิ ง
(Entertainment Business) ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจเพลง และธุรกิจภำพยนตร์ โดย
ในปี 2546 ได้เปิดตัวนิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip Star) ซึ่งเป็นนิตยสำรบันเทิงแนวปำปำรัซซี่ ฉบับแรกของประเทศไทย
ปัจจุบันได้รับควำมนิยมในอันดับต้นๆของนิตยสำรแนวนี้ ในปี 2548 ได้เปิดตัวนิตยสำรแคนดี้ (Candy) ซึ่งเป็นนิตยสำร
แฟชั่นสำหรับวัยรุ่น และต่อมำในปี 2553 ได้เปิดตัวนิตยสำรอะลัวร์ (A’lure) ซึ่งเป็นนิตยสำรภำพแนวเซ็กซี่
ในปี 2548 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ไทยสำหรับตลำดในประเทศและส่งออก
จำหน่ำยในต่ำงประเทศ จนถึงปัจจุบันมีผลงำนภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลำยเรื่อง อำทิ เดอะ กิ๊ก (The Gig) ภำค 1 และ 2
ขอให้รักจงเจริญ (Me..Myself) แฮปปี้เบิร์ทเดย์ (Happy Birthday) เพื่อนร่วมห้องต้องแอบรัก (Roommate) เป็นต้น ในปี
2551 ได้ก่อตั้งค่ำยเพลงโมโนมิวสิค เพื่อผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในเครื อบริษัท จนถึง
ปัจจุบันโมโนมิวสิคผลิตศิลปินและสร้ำงสรรค์งำนดนตรีที่มีชื่อเสียง อำทิ เกิร์ลแก๊งวัยทีน“แคนดี้มำเฟีย” เกิร์ลกรุ๊ปสำวสวย
เซ็กซี่ “จี-ทเวนตี้” และศิลปินเดี่ยว “พีท พีระ” เป็นต้น และในปี 2553 ได้ขยำยกำรเติบโตต่อยอดธุรกิจบันเทิงโดยกำรผลิต
และสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์แพร่ภำพทำงดำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีช่องรำยกำร 2
ช่อง คือ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และอะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่ำวสำมำรถผลิตผลงำน และสร้ำงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็ นที่นิยมของลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสำมำรถนำผลงำน ฐำนข้อมูล ที่ผลิตได้ มำสร้ำงเนื้อหำ (Content) ใหม่ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจหลัก
ของบริษัท ให้มีขนำดและควำมหลำกหลำยของข้อมูล (Content) เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร ซึ่งเป็นกำร
จัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และสำมำรถต่อยอดกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ปี 2551

1

2

- เดือนกันยำยน 2551 ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทอีกครั้ง โดยบริษัทได้เข้ำซื้อหุ้น Mono Gen1 ทั้งหมด
และหุ้นของบริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด (“Mono Travel”)2 บำงส่วนจำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ส่งผลให้ Mono
Gen และ Mono Travel มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ Mono Gen ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ำย และบริกำรข้อมูลสำระบันเทิง นิตยสำรบันเทิง และหนังสือ
ทั่วไป รวมถึงภำพยนตร์ เพลง และสื่อบันเทิงอื่นๆ แต่ในปัจจุบันหลังกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจล่ำสุด เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 ได้
มีกำรโอนธุรกิจเพลง ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจสื่อทีวีของ Mono Gen ไปยัง Mono Ent Mono Film และ Mono Production ตำมลำดับ
ทำให้ Mono Gen เหลือกำรดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ
Mono Travel ประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ โดยเป็นผู้ให้บริกำรจองที่พักออนไลน์
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- เดือนธันวำคม 2551 Mono Gen เข้ำซื้อสินทรัพย์ของบริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท
โมโน อีเวนท์ส จำกัด”) (“Mono Ent”)3 และสินทรัพย์ของบริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด (“Mono Film”)4 ในรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2551 จำนวน 12.27 ล้ำนบำท และ 23.27 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งขณะนั้น Mono Ent ถือหุ้นโดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และ Mono Film
ถือหุ้นโดย Mono Ent ร้อยละ100
- เดือนธันวำคม 2551 Mono Film โดยค่ำยภำพยนตร์โมโน พิคเจอร์ เปิดตัวภำพยนตร์แฮปปี้เบิร์ทเดย์ นำแสดง
โดย อนันดำ เอเวอร์ริ่งแฮม ภำพยนตร์แฮปปี้เบิร์ทเดย์ได้รับรำงวัลภำพยนตร์และบทภำพยนตร์ยอดเยี่ยมจำก
สตำร์เอนเตอร์เทนเมนท์อวอร์ดส และนักแสดงนำชำยยอดเยี่ยมรำงวัลสุพรรณหงส์
ปี 2553

- เดือนมกรำคม 2553 Mono Gen โดยค่ำยเพลงโมโน มิวสิค เปิดตัวศิลปินใหม่เพื่อเอำใจคนฟังเพลงทุกเพศ
ทุกวัย สร้ำงกระแสใหม่ให้วงกำรเพลงด้วยกระแสเพลงทีป๊อบ (T-Pop) วง “แคนดี้มำเฟีย” (Candy Mafia)
และ สำวๆเกิร์ล กรุ๊ป “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty)
- เดือนกุมภำพันธ์ 2553 Mono Gen เริ่มธุรกิจสื่อทีวี โดยเปิดช่องบันเทิงซ่ำส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ร่วมกับผู้
ให้บริกำรจำนรับสัญญำณในระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และจำนรับสัญญำณในระบบ C-Band (จำน
ดำ PSI) และเริ่มออกอำกำศผ่ำนช่องทำงเคเบิลทีวี
- เดือนมีนำคม 2553 Mono Gen ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์โฮโรไลฟ์ดอทคอม (www.horolive.com) อย่ำง
เป็นทำงกำร และสร้ำงกระแสควำมฮือฮำด้วยกำรจัดประกวดแข่งขันโครงกำร “horolive.com ศึกชิงจ้ำวหมอดู
แล้วคุณจะรู้ว่ำใครแม่นที่สุด” ณ ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลพลำซ่ำ แจ้งวัฒนะ ซึ่งถือเป็นกำรจัดกำรประกวดครั้ง
แรกในประเทศไทย เพื่อค้นหำผู้ชนะเลิศสุดยอดแห่งนักพยำกรณ์จำกทั่วประเทศ
- เดือนเมษำยน 2553 Mono Gen ซื้อหุ้น Mono Film จำก Mono Ent ซึ่งขณะนั้น Mono Ent มีนำยพิชญ์
โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ Mono Film มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยทำงตรงของ Mono Gen (Mono Gen
ถือหุ้น Mono Film ร้อยละ 100) และเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท ผ่ำนกำรถือหุ้นของ Mono Gen
(บริษัทถือหุ้น Mono Gen ร้อยละ 100)
- เดือนกันยำยน 2553 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ PT. Mono Technology Indonesia (“Mono Indo”)
โดยถือหุ้นร้อยละ 91.00 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
กำรนำเอำรูปแบบข้อมูล (Content) และระบบกำรให้บริกำรที่ประสบควำมสำเร็จในประเทศไทยมำปรับปรุง
(Localized) ให้เหมำะกับพฤติกรรมกำรใช้ ของลูกค้ ำในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีตลำดและพฤติกรรม

3

4

ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ Mono Ent ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดงำนนอกสถำนที่ (Event) และดูแลงำนโชว์ตัวของศิลปินใน
สังกัด แต่ในปัจจุบันหลังกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจล่ำสุด เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 Mono Ent ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
Mono Film ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของ Mono Gen ซึ่งแต่เดิมดำเนินธุรกิจภำพยนตร์ ต่อมำในปี 2553 ธุรกิจดังกล่ำวได้ถูกปรับ
โครงสร้ำงให้อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ Mono Gen ทำให้ในช่วงหนึ่ง Mono Film ไม่มีกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลัง
กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในปี 2555 ได้มีกำรโอนกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภำพยนตร์จำก Mono Gen ไปยัง Mono Film อีกครั้ง
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ผู้บริโภคคล้ำยประเทศไทย และเป็นตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีศักยภำพเติบโตสูงมำกตำมจำนวนประชำกร
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
จำกกำรสำรวจตลำดของบริษัทพบว่ำจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซียมีทั้งหมดกว่ำ 200
ล้ำนเลขหมำย ซึ่งมำกกว่ำประเทศไทยที่มีอยู่ประมำณ 70 ล้ำนเลขหมำย หรือมำกกว่ำถึง 3 เท่ำ ทำให้บริษัท
เล็งเห็นถึงโอกำสที่ดีในกำรขยำยธุรกิจบริกำรเสริมต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เดือนตุลำคม 2553 จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด (“Mono Production”) ภำยใต้
กำรสนับสนุนสิทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นเวลำ 5 ปีโดยบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อหำข้อมูล (Content) สนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- เดือนธันวำคม 2553 จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด (“Mono Info”) ภำยใต้
กำรสนับสนุนสิทธิประโยชน์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็นเวลำ 8 ปีโดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกำรส่งผ่ำน
ข้อมูลสำหรับธุรกิจให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี 2554

- เดือนกรกฎำคม 2554 บริษัทเปิดให้บริกำรดูหนังดอทคอมเน็ต (Doonung.comnet) เพื่อให้สมำชิกผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเลื อ กชมภำพยนตร์ ที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยในกำรเผยแพร่ ผ่ ำ นทำง
อินเทอร์เน็ต และจัดทำกิจกรรมกำรตลำดร่วมกับเอ็มไทยดอทคอม (Mthai.com) ผ่ำนช่องทำงดูหนังดอทเอ็ม
ไทยดอทคอม (Doonung.mthai.com)
- เดือนกันยำยน 2554 ก่อตั้งบริษัท Mono Technology Korea Corporation (“Mono Korea”) ในประเทศเกำหลี
เพื่อดำเนินธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเกำหลี โดยประเทศเกำหลีจัดเป็นประเทศผู้นำ
ทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และมีสัดส่วนประชำกรที่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก นอกจำกนี้ ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มกำรใช้สมำร์ทโฟนสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้บริกำรดำวน์โหลด Mobile Application โดยในประเทศเกำหลีมีระบบร้ำนค้ำออนไลน์ (App
Store) ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยชื่อว่ำ T-Store ซึ่งเป็นช่องทำงหลักที่บริษัทวำงแผนพัฒนำ Application เพื่อ
นำไปจำหน่ำยในประเทศเกำหลี และสำมำรถต่อยอดกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ
Mobile Application ในประเทศไทยได้อีกด้วย
- เดือนพฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำร Mono Ent เข้ำมำอยู่ภำยใต้กลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยกำรซื้อ
หุ้น Mono Ent ทั้งหมดร้อยละ 100 จำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก

ปี 2555

- วันที่ 9 มีนำคม 2555 บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหำชนจำกัด พร้อมกำรลด
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 0.10 บำท
- เดือนเมษำยน 2555 Mono Indo ได้เริ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้
ร่วมมือกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย คือ Indosat พัฒนำ
คอนเทนท์ เพื่อให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีตัวอย่ำงกำรให้บริกำรในประเทศอินโดนีเซีย เช่น
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Fashion Content: Cutie Star Horoscope Content: เคล็ดลับดวงดี ดวงตำมรำศีเกิด ดวงตำมวันเกิด
Infotainment Content: เคล็ดลับน่ำรู้ในกำรใช้ชีวิตต่ำงๆ วิธีกำรออมเงิน
- เดือนสิงหำคม 2555 เปิดช่องบันเทิงอะลัวร์ ชำแนล (A’ lure Channel) ในระบบ Pay TV
- วันที่ 29 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100.00 ล้ำน
บำท เป็น 115.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ
0.10 บำท โดยจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่ำวเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2555
- วันที่ 25 ตุลำคม 2555 Mono Ent ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำก บริษัท โมโน อีเวนท์ส จำกัด เป็นบริษัท โมโน
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทให้มีควำมชัดเจนโดยโอนสินทรัพย์และบุคลำกรของ Mono Gen ในส่วนงำนต่ำงๆ ไปยัง
บริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจเพลง โอนไป Mono Ent ธุรกิจภำพยนตร์ โอนไป Mono Film และธุรกิจสื่อทีวี
โอนไป Mono Production
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2555 ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
115.50 ล้ำนบำท เป็น 140.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 245,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับกำร
นำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

เพิ่มเติมข้อมูลกำรแบ่งรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกลุ่มบริษทั

บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อและการให้บ ริการข้อมูล
(Media and Content Business) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่ม
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี และ 2) ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business) ประกอบด้วยกลุ่ม
ธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ ซึ่งกำรดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมเกี่ยวเนื่องและสำมำรถสนับสนุนซึ่งกัน
และกันภำยในกลุ่มบริษัทได้อย่ำงครบวงจร ทั้งนี้บริษัทย่อยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหำคอนเทนท์ เพื่อสนับสนุนบริษัทในกำร
ให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่ลูกค้ำ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรแบ่งรำยได้และคิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันใน
อัตรำที่ตกลงกัน
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จบริ การเสริ ม บนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ และ ธุ ร กิ จสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต โดยมี ธุร กิจ หลั กเป็ น ผู้
ให้บริกำรส่งข้อมูลข่ำวสำร และสำระบันเทิงครบวงจร (Content Provider) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ต่ำงๆ (Media Platform Service) ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) และอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยมีกำรให้บริกำร
ข้อมูล อำทิเช่น ข้อมูลข่ำวทั่วไป ข่ำวบันเทิง รำยงำนผลกีฬำ กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ ข้อมูลแหล่งที่พัก สถำนที่ท่องเที่ยว เกม
อินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) กำรดำวน์โหลดคลิปวีดิโอ เพลง (Full Song) และเสียงรอสำย (Ring Back Tone) ใน
รูปแบบบริกำรด้ำนข้อมูล (Non-Voice) เช่น Short Message Service (SMS) Mobile Application ต่ำงๆ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กำรให้บริกำรในรูปแบบข้อมูลเสียง (Voice) หรือ Interactive Voice Response (IVR) ผ่ำนหมำยเลข
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1900-108-XXX และ *336 รวมถึงกำรให้บริกำร Mobile Internet ซึ่งเป็นบริกำรข้อมูลและสำระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซต์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริกำร Mobile Application ที่ออกแบบเฉพำะสำหรับระบบปฏิบัติกำรสมำร์ทโฟน นอกจำกนี้ยัง
มีกำรให้บริกำรข้อมูลสำระและควำมบันเทิงทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักดี อย่ำงเช่น เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com)
กำรให้บริกำรข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เป็นกำรดำเนินกำรร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่
(Mobile Operator) ทุกระบบ (AIS DTAC และ True Move) โดยที่บริษัทมิได้เป็นผู้ส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้ำโดยตรง แต่เป็นกำร
ส่งผ่ำนไปที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน เพื่อให้กระจำยต่อไปยังลูกค้ำที่ใช้บริกำรของบริษัทต่อไป โดยบริษัทได้ทำ
สัญญำให้บริกำรข้อมู ลและแบ่งรำยได้จำกค่ำบริกำรที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เก็บจำกลูกค้ำที่ใช้บริกำรข้อมูลของ
บริษัท รวมทั้งให้บริกำรโปรแกรม (Application) และแบ่งรำยได้ร่วมกับผู้ผลิตระบบปฏิบัติกำรสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
นั้นๆ โดยกำรขำยโปรแกรม (Application) ผ่ำนตลำดกลำงของแต่ละระบบปฏิบัติกำร สำหรับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมี
รำยได้หลักมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำบนเว็บไซด์ของบริษัท โดยบริษัทโปรโมทบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นสื่อในกลุ่มของบริษัท เช่น นิตยสำร เว็บไซต์
รำยกำรทีวี ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อแนะนำบริกำรร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Mono Indo
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำเนื้อหำ (Content) เดิมที่ให้บริกำรกับลูกค้ำในประเทศไทยมำ
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศดังกล่ำว รวมทั้งมีกำรแปลเป็นภำษำของประเทศนั้น และบริษัท
ย่อยในประเทศเกำหลี ได้แก่ Mono Korea อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำยในประเทศ
ดังกล่ำว รวมทั้งสำมำรถนำมำพัฒนำกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Mobile Application ในประเทศ
ไทยได้อีกด้วย
สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ Mono Travel ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจองที่พักผ่ำนทำง
เว็บไซต์ต่ำงๆ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
นอกจำกนี้ ยังมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ดูแล และพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ Mono Info โดยเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำง
บริษัทกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กับลูกค้ำผู้ใช้บริกำรของ
บริษัทบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่
- กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมี Mono Gen เป็นผู้ให้บริกำร Online Digital Book Store ผ่ำน Mbookstore.com และ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงรำยสัปดำห์ ได้แก่ กอซซิปสตำร์ (Gossip Star) และนิตยสำรรำยเดือน
ได้แก่ แคนดี้ (Candy) และอะลัวร์ (A’lure) รวมทั้งนิตยสำรประเภทเรื่องสั้นละครทีวี พ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภท
พยำกรณ์ดวงชะตำ และพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพำะกิจต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจในขณะนั้นๆ
- กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี โดยมี Mono Production เป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพ
ออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีช่องรำยกำร
2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และ อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
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- กลุ่มธุรกิจเพลง โดยมี Mono Ent เป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกั บศิลปินและเพลงของค่ำยโมโน
มิวสิค โดยเน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล เช่น บริกำรดำวน์โหลดเพลง บริกำรดำวน์โหลดรูปภำพ คลิป
และร่วมเล่นเกมเกี่ยวกับเพลงของศิลปินในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภำพของศิลปิน
- กลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ โดยมี Mono Film เป็นผู้ดำเนินธุรกิจภำพยนตร์ครบวงจร ทั้งกำรจัดซื้อภำพยนตร์จำก
ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยสิทธิ์ให้
สำยหนังในต่ำงจังหวัด ผลิตและจำหน่ำยเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดี ขำยสิทธิ์ในกำรแพร่ภำพทำงเคเบิลทีวี และ
สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยที่เป็นผู้ผลิตเองให้กับบริษัทในต่ ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยัง
ดำเนินธุรกิจจัดซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ทั้งไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ดูหนังดอทเน็ต คอม (www.doonung.comnet) ซึ่งรองรับกำรใช้งำนได้ทั้งกำรชมผ่ำนคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมำร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติกำร
ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทในกลุ่มประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและ
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 เตมส
“Mono Info”
ทุนชำระแล้ว 8 ล้ำนบำท

ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

100%

บจ ม น เอนเตอรเทนเมนท

“Mono Film”

“Mono Ent”

ทุนชำระแล้ว 46 ล้ำนบำท

ทุนชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท

ธุรกิจภำพยนตร์

ธุรกิจเพลง
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บมจ ม น เทค น ลยี “บริษัท”

Media and Content Business)

ทุนชำระแล้ว 115.5 ล้ำนบำท
ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

100%

บจ ม น เจนเนอเรชั่น
“Mono Gen”
ทุนชำระแล้ว 132 ล้ำนบำท

ธุรกิจใ ้บริการด้านบันเทิง
Entertainment Business)

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

100%

100%

100%

100%*

บจ ม น ปรดักชั่น

บจ ม น ทราเวล
“Mono Travel”

PT. Mono Technology
Indonesia
“Mono Indo”

“Mono Production”
ทุนชำระแล้ว 5 ล้ำนบำท
ธุรกิจสื่อทีวี

ทุนชำระแล้ว 20 ล้ำนบำท

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้ำนรูเ ปียห์
เทียบเท่ำเงินบำท 3.2 ล้ำนบำท
ธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เ คลื่อนที่

100%

Mono Technology Korea
Corporation
“Mono Korea”
ทุนชำระแล้ว 100 ล้ำนวอน
เทียบเท่ำเงินบำท 2.83 ล้ำนบำท
ธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เ คลื่อนที่

100%

บจ ม น อิน สิ เตมส
“Mono Info”
ทุนชำระแล้ว 8 ล้ำนบำท
ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

100%

บจ ม น ลม
“Mono Film”

บจ ม น เอนเตอรเทนเมนท
“Mono Ent”

ทุนชำระแล้ว 46 ล้ำนบำท
ธุรกิจภำพยนตร์

ทุนชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท
ธุรกิจเพลง

หมำยเหตุ * สัดส่วนกำรถือหุ้นใน Mono Indo รวมกำรถือหุ้นโดย Mono Gen ร้อยละ 1
หมำยเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรซื้อหุ้นของ Mono Indo ที่เหลือ
ร้อยละ 9.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำกผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัท ส่งผล
ให้ภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว บริษัทจะถือหุ้นทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
1. บริษัท ม น เจนเนอเรชั่น จากัด หรือ Mono Gen จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2540 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว 132 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โดย Mono Gen ประกอบธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ ด้ำนบัน เทิ ง ประเภทธุ รกิจ สิ่ง พิม พ์ โดยเป็ นผู้ ให้บ ริกำร Online Digital Book Store บนเว็บ ไซต์
Mbookstore.com และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงชั้นนำของประเทศ ได้แก่ นิตยสำรกอซซิปสตำร์ นิตยสำร
แคนดี้ นิตยสำรอะลัวร์ นิตยสำรประเภทเรื่องสั้นละครของสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม และพ็อคเก็ต บุ๊ค ประเภทหนั งสื อพยำกรณ์ ด วงชะตำ และพ็อ คเก็ตบุ๊ ค เฉพำะกิจ ซึ่ง เป็ น กำรรวบรวมเนื้อ หำสำระที่น่ ำสนใจใน
ขณะนั้นๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (Traditional) และ E-Book (Digital)
Mono Gen จำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรในประเทศทั้งหมด โดยมีช่องทำงกำรจำหน่ำยโดยกำรรับสมำชิก Online
Digital Book Store ผ่ำนเว็บไซต์ Mbookstore.com และช่องทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊ค มี
ช่องทำงจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหนังสือรำยใหญ่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เพื่อให้กระจำยไปยังร้ำน
หนังสือทั่วไป ร้ำนหนังสือชั้นนำ รวมทั้งร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่นทั่วประเทศ และมีบำงส่วนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย จำหน่ำย
โดยตรงให้แก่ผู้บอกรับเป็นสมำชิก รวมทั้ งมีกำรขำยโฆษณำในหน้ำสิ่งพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรขำยโดยตรงให้แก่
เจ้ำของสินค้ำต่ำงๆ ส่วนที่เหลือเป็นกำรขำยผ่ำนบริษัทโฆษณำ นอกจำกนี้ Mono Gen ยังมีส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
เนื้อหำ Content เพื่อเป็นบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริกำรสื่ออินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
(www.mthai.com)
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2. บริษัท ม น ปรดักชั่น จากัด หรือ Mono Production จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว 5 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โดย Mono Production ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์ รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24
ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีช่องรำยกำร 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) ออกอำกำศผ่ำนช่องทีวีดำวเทียมใน
ระบบ C-Band (จำนดำ PSI) ระบบ KU-Band (จำนเหลือง DTV) และเคเบิลทีวีทั่วประเทศสำหรับ อะลัวร์ ชำแนล
(A’lure Channel) ออกอำกำศผ่ำนระบบ Pay TV
Mono Production จำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรในประเทศทั้งหมด โดยมีรำยได้หลักจำกกำรจำหน่ำยโฆษณำในรำยกำร
โทรทัศน์ทั้งสองช่อง ซึ่งมีช่องทำงกำรจำหน่ำยโฆษณำส่วนใหญ่เป็นกำรขำยโดยตรงให้กับผู้สนับสนุนรำยกำร หรือ
เจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยู่กับควำมนิยมของรำยกำรและช่วงเวลำออกอำกำศ รวมทั้งมี
ส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยเนื้อหำ Content เพื่อเป็นบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. บริษัท ม น เอนเตอรเทนเมนท จากัด หรือ Mono Ent จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ว 3 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โดย Mono Ent ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิง
ที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโน มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปินและดนตรีเพื่อเอำใจกลุ่ม คนฟัง ทุกเพศทุกวัยทั้ง บอย
แบนด์ เกิร์ลแก๊งค์ ศิลปินแนวดนตรีป๊อปและแนวเพลงฟังสบำย (Easy Listening) ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกแฟนเพลง
เป็นอย่ำงดี โดยเน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล เช่น บริกำรดำวน์โหลดเพลง บริกำรดำวน์โหลดรูปภำพ คลิป และ
ร่วมเล่นเกมเกี่ยวกับเพลงของศิลปินในค่ำย รวมทั้งจำหน่ำยซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภำพของศิลปิน
Mono Ent จำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรในประเทศทั้งหมด ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำย ทั้งแบบออนไลน์โดยกำรดำวน์
โหลดผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ำย ผ่ำนหมำยเลข *3366XXX และแบบดั้งเดิม (Traditional) ในรูปของซีดี วีซีดี
และดีวีดี ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ำยผ่ำนร้ำน B2S รวมทั้งมีกำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนซีดีรำยใหญ่ด้วย และมีรำยได้จำกงำนโชว์ตัว
ศิลปินในสังกัดโมโน มิวสิค นอกจำกนี้ Mono Ent ยังมีส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรขำยเนื้อหำ Content เพื่อเป็นบริกำรเสริม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com)
4. บริษัท ม น ลม จากัด หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
46 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจภำพยนตร์ครบวงจร ทั้งกำรจัดซื้อภำพยนตร์
จำกต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยลิขสิทธิ์ให้
สำยหนังต่ำงจังหวัด ผลิตเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดีเพื่อจำหน่ำย ขำยสิทธิ์ในกำรแพร่ภำพทำงเคเบิลทีวีและสถำนีโทรทัศน์
ฟรีทีวี และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยที่ บริษัทเป็นผู้ ผลิตเองให้กับบริษัท ในต่ ำงประเทศ รวมทั้งกำรจั ดซื้อลิขสิท ธิ์
ภำพยนตร์ทั้งไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอลผ่ำนทำงเว็บไซต์ ดูหนังดอทคอม
เน็ต (www.doonung.comnet) และมีรำยได้จำกค่ำโฆษณำที่ได้จำกสปอนเซอร์ที่นำสินค้ ำมำใช้เป็นส่วนประกอบใน
ภำพยนตร์
ปัจจุบัน Mono Film จำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ำยภำพยนตร์ทั้งที่ซื้อลิขสิทธิ์มำจำก
ต่ำงประเทศและที่ผลิตเอง ผ่ำนช่องทำงกำรนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ในเครือชั้นนำต่ำงๆ และโรงภำพยนตร์ใน
ต่ำงจังหวัด โดยได้รับส่วนแบ่งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ ซึ่งเมื่อภำพยนตร์ออกจำกโรงภำพยนตร์แล้ว ช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยจะเป็นกำรขำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ให้แก่สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี Pay TV เคเบิลทีวี และสำยหนัง
ต่ำงจังหวัด สำหรับซีดี วีซีดี และดีวีดี จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย เพื่อกระจำยไปยังร้ำนซีดีรำยใหญ่ สำหรับกำร
ให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอลมีช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนเว็บไซต์บริษัทเอง
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5. บริษัท ม น ทราเวล จากัด หรือ Mono Travel จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2543 โดยในปี 2549 ได้เริ่มเปิดให้บริกำร
จองที่พักออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.hotelthailand.com และในเดือนกันยำยน 2551 บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน
Mono Travel ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โดย Mono Travel
ประกอบธุรกิจให้บริกำรจองที่พักแก่ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com
www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
6. บริษัท ม น อิน ิสเตมส จากัด หรือ Mono Info จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โดย Mono Info ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุน ธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ผลิต และพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ
รวมทั้งกำรปรับปรุง ดูแล รักษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของบริษัท โดยเป็น
เจ้ำของระบบ Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกับผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กับลูกค้ำผู้ใช้บริกำรของบริษัทบน
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ นอกจำกนี้ มี ส่ ว นงำนพั ฒ นำเกมโปรแกรม (Application) เพื่ อ เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ำรเสริ ม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท
7. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้ำนรูเปียห์ หรือเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 3.20 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 91
Mono Indo ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูลทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS เป็นหลักโดยปรับปรุง
เนื้อหำเดิมที่ใช้ในประเทศไทยให้เข้ำกับควำมนิยมของกลุ่มลูกค้ำและให้เหมำะสมกับข้อจำกัดทำงวัฒนธรรมในประเทศ
อินโดนีเซีย จำกผลกำรทดลองกำรดำเนินงำนในช่วงแรกพบว่ำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซียค่อนข้ำงคล้ำย
กับผู้บริโภคในประเทศไทย นอกจำกนี้กำรให้บริกำรรูปแบบ SMS ยังเหมำะสมกับกำรเริ่มต้นดำเนินกำร เนื่องจำกเป็น
รูปแบบที่ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นต่ำกว่ำรูปแบบอื่นๆ
8. Mono Technology Korea Corporation หรือ Mono Korea จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2554 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100 ล้ำนวอน หรือเทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 2.83 ล้ำนบำท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท Mono
Korea ตั้งขึ้นโดยเน้นธุรกิจหลักทำงด้ำนให้บริกำรส่งข้อมูลทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยประเทศเกำหลีจัดเป็นประเทศ
ผู้นำทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และมีสัดส่วนประชำกรที่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก นอกจำกนี้ ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มกำรใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมำร์ทโฟน (Smart
phone) สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรใช้บริกำรดำวน์โหลด Mobile Application โดยในประเทศเกำหลีมีระบบ
ร้ำนค้ำออนไลน์ (App Store) ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยชื่อว่ำ T-Store ซึ่งเป็นช่องทำงหลักที่บริษัทวำงแผนพัฒนำ
Application เพื่อนำไปจำหน่ำยในประเทศเกำหลี และบริษัทจะสำมำรถต่อยอดกำรให้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
รูปแบบ Mobile Application ในประเทศไทยได้อีกด้วย
2.3 ครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ปี 2553 - 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 25562552 - 2554 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2554 และ 2555 เป็นดังนี้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจส่อและใ ้บริการข้อมล
1) กลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ดาเนิน
การ ดย

ปี 2553

ปี 2554
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

826.91
974.33

66.27
78.08

955.44
1,052.31

72.37
78.45

1,175.26
788.24

75.25
78.61

282.68

70.63

181.56
67.71
150.04
159.27
5.78 7.02

14.55
5.43
12.02
12.76
0.46
0.56

129.68
76.11
126.83
130.00
22.72
22.91

9.82
5.67
9.61
9.69
1.72
1.71

153.68
58.00
109.06
103.31
22.35
16.58

9.84
5.78
6.98
10.30
1.43
1.65

48.21

12.05

26.26

6.56

9.04

2.26

3.46
0.630.
99
0.77
0.63
97.75
14
2.25
2.86
100.00

64.90
10.98

4.16
0.76

15.59

3.90

12.96
7.61
1,538.219
84.72
23.66
18.02
1,561.871
,002 74

0.83
0.76
98.499
8.20
1.51
1.80
100 00
100.00

8.65

2.16

390.43

97.55

9.81

2.45

400.24

100.00

Mono Production

100.00

2 ธุรกิจการใ ้บริการด้านบันเทิง
1) กลุ่มธุรกิจเพลง 23/

Mono Ent

100.00

59.36
9.72

4.76
0.78

45.66
13.22

2) กลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ 23/

Mono Film

100.0012/

8.39
13.99
1,232.04

0.67
1.12
98.73

รำยได้อื่น

15.86

1.27

รายได้รวม

1,247 90

100.00

10.16
8.47
1,290.493
03.02
29.65
38.30
1,320.144
1 32

4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี 23/

รายได้จากการขายและ ใ ้บริการรวม

หมำยเหตุ :

ม ค - มี ค 2556

ร้อยละ

บริษัท
Mono Travel
Mono Gen

3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 23/

ปี ม ค - ก ย 542555

ล้านบาท

100.0091.
001/
100.00
100.00
100.00
100.00

2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต2/

บริษัท
Mono Indo
Mono Korea
Mono Info

% การถอ
ุ้นของ
บริษัท

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1/

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรซื้อหุ้นของ Mono Indo
ที่ เหลือร้อยละ 9 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำกผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ส่งผลให้ภำยหลังกำรซื้อหุ้น บริษัทจะถือหุ้นทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100
12/

บริษัทถือหุ้น Mono Film ทำงอ้อมผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100

23/

รวมรำยได้จำกกำรนำเนื้อหำ (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

2.4 เป้า มายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทตั้งเป้ำหมำยรักษำควำมเป็นผู้นำตลำดในธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำเทคโนโลยี และผลิ ตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคและ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรพัฒนำ Content และ Application
ใหม่ๆ ทั้งทำงด้ำนสำรสนเทศ บันเทิง และเกมออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์และเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
ได้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้บริษัท ยังมีแผนกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัททำอยู่
และสำมำรถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ โดยมีแผนที่จะพัฒนำและขยำยธุรกิจด้วยกำรเข้ำร่วมกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจใน
กลุ่มเดียวกัน รวมถึงพันธมิตรต่ำงประเทศ เพื่อนำมำซึ่งกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงในอนำคต
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