บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

Update ข้อมูลปี 2555 และไตรมำสที่ 1/2556

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทและบริษทั ย่อยทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

1. ส่วนปรับปรุงอำคำร
2. เครือ่ งมือและอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
มีนาคม ธันวาคม
25565
(ล้านบาท)
29.8328.1329.04
10.4610.8410.47

3. เครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง
สำนักงำน

19.4119.2319.51

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

52.7452.8852.50

5. ยำนพำหนะ

10.3811.028.13

6. งำนระหว่ำงทำ
รวม
5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของ
ไม่มี
เป็นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กับบริษัทลิซซิ่ง
วงเงิน 5.265.09 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กับบริษัทลิซซิ่ง
วงเงิน 2.8383 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กับบริษัทลิซซิ่ง
วงเงิน 49.027.304.83 ล้ำนบำท
เป็นเจ้ำของ / เช่ำซื้อ บำงส่วนติดภำระค้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื้อ/ลิซซิ่งที่ทำไว้กับสถำบันกำรเงิน
วงเงิน 12.463.420.80 ล้ำนบำท

2.231.560.08
125.05124.20119.19
Update ข้อมูลปี 2555 และไตรมำสที่ 1/ 2556 และเปลี่ยนแปลงวิธกี ำรตัดตำหน่ำย

ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน31 มี นำคมธันวำคม 25565 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยเป็ นเจ้ำของลิขสิท ธิ์เว็ บ ไซต์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลง และวีดีโอ รำยละเอียดมีดังนี้
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
รายการ
รายละเอียดการตัดจาหน่าย
มีนาคมธันวาคม 25565
(ล้านบาท)
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
49.6049.97
พิจำรณำกำรด้อยค่ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.394.584.20
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ ( 3-5 ปี)
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลง และ
28.1724.5124.12
- ผลิตเอง - ตัดจำหน่ำย 5 - 10 ปี
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 60
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รายการ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
มีนาคมธันวาคม 25565
(ล้านบาท)

มิวสิควีดีโอ

ลิขสิทธิ์เพลง และมิวสิควีดีโอ

19.31*14.34

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

รายละเอียดการตัดจาหน่าย
- สิทธิจำกกำรซื้อ - ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสิทธิที่ได้รับ กรณีผลิต
เอง
บริษัทจะกำหนดมูลค่ำตำมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และจัดสรร
ต้นทุนร่วมกัน (Joint cost) ระหว่ำงช่องทำงอื่นๆ (Traditional)
และช่องทำงดิจิตอลผ่ำน www.doonung.com ในอัตรำร้อยละ
65 และร้อยละ 35 ตำมลำดับ และมีรำยละเอียดกำรตัดจำหน่ำย
ดังนี้
1) ช่องทำงอื่นๆ ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ตัดจำหน่ำยตำมสัดส่วน
รำยได้ที่ได้รับจริง
2) ช่ อ งทำงดิ จิ ต อล ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ำพยนตร์ ตั ด จ ำหน่ ำ ยโดยวิ ธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ (5 ปี)
ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนควำมเหมำะสมของสัดส่วนรำยได้จำก
แต่ละรูปแบบอย่ำงสม่ำเสมอ และจะนำแผนกำรจัดจำหน่ำยใน
อนำคตมำพิจำรณำประกอบ
- กรณีซื้อลิขสิทธิ์
บริ ษั ท จะก ำหนดมู ล ค่ ำ ตำมต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และตั ด
จำหน่ำยตำมอำยุสัญญำ (3-7 ปี)
ปัจจุบัน ภำพยนตร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ บริษัทให้บริกำรในรูปแบบ
ดิ จิ ต อลอย่ ำ งเดี ย ว หำกในอนำคต บริ ษั ท น ำลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ป
ให้บริกำรในช่องทำงอื่นๆ บริษัทจะจัดสรรต้นทุนในลักษณะ
Joint cost ร่วมด้วย
ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนควำมเหมำะสมของสัดส่วนรำยได้จำก
แต่ละรูปแบบอย่ำงสม่ำเสมอ และจะนำแผนกำรจัดจำหน่ำยใน
อนำคตมำพิจำรณำประกอบ
- นโยบำยพิจำรณำข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ
ใช้แหล่งข้ อมูลภำยในพิจำรณำข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ ำทุกรอบปี
โดยพิจำรณำจำกจำนวนผู้เข้ำชมภำพยนตร์ใน Digital Content
หำกไม่ มี จ ำนวนผู้ เ ข้ ำชม หรื อ จ ำนวนผู้ เ ข้ ำชมลดลงอย่ ำงมี
นัยสำคัญจำกปีก่อน จะพิจำรณำด้อยค่ำ
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ (5 ปี)
- นโยบำยพิจำรณำข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ
ใช้แหล่งข้อมูลภำยในพิจำรณำข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำทุกรอบปี โดย
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รายการ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 30 กันยายน31
มีนาคมธันวาคม 25565
(ล้านบาท)

รายละเอียดการตัดจาหน่าย
พิจำรณำจำกจำนวนดำวน์โ หลด (ในกรณี ลิขสิ ทธิ์เ พลง) และ
จำนวนผู้เข้ำชม (ในกรณีมิวสิควีดีโอ) หำกมีแนวโน้มลดลงอย่ำง
มีนัยสำคัญจำกปีก่อน จะพิจำรณำด้อยค่ำ

3.19*2.15
104.66*95.1678.68

งำนระหว่ำงผลิต
รวม

*
หมำยเหตุ
หำกปรับปรุงมูลค่ำงำนระหว่ำงผลิต - มิวสิควีดีโอจำนวน 7.26 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกอยู่ใน
บัญชีสินค้ำคงเหลือตำมงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมนโยบำยบัญชีในปัจจุบัน จะทำ
ให้มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของงำนระหว่ำงผลิต และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 เท่ำกับ 10.45 ล้ำน
บำท และ 111.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

5.3 สัญญาที่สาคัญของบริษัท
5.3.1

Update สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร

สัญญาเช่า

บริษั ท และบริ ษัทย่ อยทำสัญ ญำเช่ำ พื้น ที่ อ ำคำรเพื่อ ใช้ เป็ นที่ ตั้งสำนั กงำนใหญ่ โดยทำสัญ ญำเช่ำกับ บุค คลที่
เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ ดังนี้
คู่สัญญา

สถานที่เช่า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

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

9.
10.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ชั้น 14 ห้อง 1404B
ชั้น 14 ห้อง 1401C

จานวนปีที่เช่า
2 ปี 8 เดือน
2 ปี 8 เดือน
2 ปี 8 เดือน
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
21 ปี 11
เดือน
3 ปี
31 ปี 9 เดือน

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ชั้น 16
ชั้น 17
ชั้น 31
ชั้น R2 ห้อง R201
ชั้น R2 ห้อง R202
ชั้น PG ห้อง 1
ชั้น P1 ห้อง 1

3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี 11 เดือน
2 ปี 9 เดือน
2 ปี
2 ปี

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาการเช่า
พื้นที่
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา (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 พ.ย.ม.ค. 554 310 พ.ยต.ค.
169
55*7
1 ก.ค. 54
30 มิ.ย. 57
110
1 พ.ย. 551
31 ก.ค. 57
98
ส.ค. 54
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. 564
31 ธ.ค. 557
80
1 ก.พ. 55
31 ม.ค. 57
21
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คู่สัญญา

สถานที่เช่า

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

27.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

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
ชั้นดำดฟ้ำติดตั้งจำนดำวเทียม
พื้นที่ปิดป้ำยหน้ำอำคำร
*ยกเลิกสัญญำ วันที่ 28 ก.พ. 56
พื้นที่ปิดป้ำยหน้ำอำคำร

ระยะเวลาการเช่า
พื้นที่
จานวนปีที่เช่า วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา (ตร.ม.)
2 ปี
1 ส.ค. 55
31 ก.ค. 57
21
2 ปี
1 เม.ย. 55
31 มี.ค. 57
12
2 ปี
1 มิ.ย. 55
31 พ.ค. 57
15
2 ปี
1 ส.ค. 55
31 ก.ค. 57
11
2 ปี
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
21
2 ปี
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
11
2 ปี
6 มี.ค. 55
5 มี.ค. 57
11
31 ปี
15 มี.ค. 556
14 มี.ค. 569
2 ปี
15 เม.ย. 54
14 เม.ย. 56*
3 ปี

1 มี.ค. 56

28 ก.พ. 59

-

หมำยเหตุ : * อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ

5.3.2

สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(1) สัญญากับ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (ต่อมาบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด
(มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้แก่ บริษัท ไมโม่เทค จากัด)

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

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้ บริ กำรข้ อมู ลสำรสนเทศแก่ลูกค้ ำ เริ่ม 1 มิถุนำยน 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้บริกำรดำวน์โหลดเพลงเพื่อมำเป็น เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2553 โดยสั ญ ญำมี ร ะยะเวลำ 1 ปี
เสียงสัญญำณรอสำย
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
บริกำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short
เริ่ม 1 เมษำยน 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
Message Service) ผ่ำนเครือข่ำย
หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ อง AIS
ผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 6 เดือน

(2) สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญำให้บริกำรข้อมูล
(Content Provider
Access Agreement)
สัญญำให้บริกำร
ข้อมูลทำงเสียงด้วย
โทรศัพท์

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้ บริ กำรข้ อมู ลสำรสนเทศแก่ลู กค้ ำ เริ่ม 1 มิถุนำยน 2550 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี ทั้งนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์ เริ่ม 1 มิถุนำยน 2548 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ อง
หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ดีแทคโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx ผลใช้ได้อัตโนมัตติ ่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
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สัญญา
(AUDIOTEX)
สัญญำให้บริกำร
SMS

รายละเอียดบริการ
บริกำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short
Message Service) ผ่ำนเครือข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ อง DTAC

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2555 โดยสัญ ญำมี ระยะเวลำ 1 ปี
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ำยไม่ มี เจตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

(3) สัญญากับ บริษัท ทีเอ ออเร็นจ์ จากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ทรู มูฟ จากัด)
สัญญา
สัญญำให้บริกำร
ข้อมูลทำงเสียงด้วย
โทรศัพท์ (AUDIOTEX)
สัญญำให้บริกำร
ข้อมูลทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

รายละเอียดบริการ
ให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์
ผ่ำนโครงข่ ำยโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ข อง
ทรูโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx
ให้บ ริกำรข้อ มูล สำรสนเทศแก่ลู กค้ ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม 23 มกรำคม 2547 โดยสั ญ ญำมี ร ะยะเวลำ 1 ปี
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ กสั ญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
เริ่ ม 20 มิ ถุ น ำยน 2546 โดยสัญ ญำมี ระยะเวลำ 1 ปี
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ ำยไม่มี เ จตนำจะยกเลิ กสั ญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

(4) สัญญากับ บริษัท เรียลมูฟ จากัด
สัญญา
รายละเอียดบริการ
สัญญำให้บริกำรข้อมูล ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำที่
ทำงโทรศัพท์
ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เรียลมูฟ
(4)(5)

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ม 1 มกรำคม 2555 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้
หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมี
ผลใช้ได้อัตโนมัตติ ่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญากับ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สัญญา
สัญญำให้บริกำร
ข้อมูลทำงเสียงด้วย
โทรศัพท์
(AUDIOTEX)
(5)(6)

เพิ่มเติมข้อมูลสัญญำให้บริกำร

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์ เริ่ ม 11 กั น ยำยน 2546 ถึ ง 11 กั น ยำยน 2561 มี
ผ่ำนเลขหมำย 1900-xxx-xxx
อำยุสัญญำ 15 ปี

สัญญากับผู้ให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย

สัญญา
สัญญำให้ควำม
ร่วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Indosat Tbk.
สัญญำให้ควำม
ร่วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Telekomunikasi
Selular

รายละเอียดบริการ
ให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1
ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำมตกลงร่วมกัน

ให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เริ่มวันที่ 1 พฤษภำคม 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1
ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำมตกลงร่วมกัน
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สัญญา
สัญญำให้ควำม
ร่วมมือทำงธุรกิจกับ
PT Triyakom
(6)(7)

สัญญากับผู้ให้บริการในประเทศเกาหลี

สัญญา
Pictorials / Video
contents supply
contract กับ Earlysoft
Co., Ltd.
สัญญำให้ควำมร่วมมือ
ทำงธุรกิจกับ SK
Telecom Co., Ltd.
Content Supply
Agreement กับ KT
Hitel Co., Ltd.
5.3.3

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่มวันที่ 8 มีนำคม 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
คู่สัญญำนำไปใช้ให้บริกำรผู้บริโภค
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ำยไม่ มี เจตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่มวันที่ 9 กันยำยน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 9 กันยำยน
คู่สัญญำนำไปใช้ให้บริกำรผู้บริโภค
2555 ทั้งนี้ หำกทั้ง 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ
ให้ สั ญ ญำมี ผ ลใช้ ไ ด้ อั ต โนมั ติ ต่ อ ไปอี ก ครำวละ 1
เดือน จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่มวันที่ 14 ตุลำคม 2554 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
คู่สัญญำนำไปใช้ให้บริกำรผู้บริโภค
ทั้ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ำยไม่ มี เจตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล แก่ คู่ สั ญ ญำเพื่ อ ให้ เริ่ ม วั น ที่ 1 มกรำคม 2555 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
คู่สัญญำนำไปใช้ให้บริกำรผู้บริโภค
ธั น วำคม 2555 ทั้ ง นี้ หำกทั้ ง 2 ฝ่ ำ ยไม่ มี เ จตนำจะ
ยกเลิกสัญญำ ให้สัญญำมีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีก
ครำวละ 3 เดือน จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ

สัญญาอื่นๆ
(1) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม

สัญญา
รายละเอียดบริการ
สัญญำใช้บริกำรช่องสัญญำณ เพื่อใช้ออกอำกำศรำยกำรทีวีผ่ำน
ดำวเทียมกับ บมจ. ไทยคม
ดำวเทียมภำยใต้ช่องสัญญำณ
และ Acumen Cambodia Co., KU-Band และ C-Band
Ltd.
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาต
รายละเอียดบริการ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
เพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
โทรทัศน์ช่องรำยกำรอลัวร์ ชำแนล
ช่องอลัวร์ ชำแนลกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม วั น ที่ 1 มี น ำคม 2553 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 28
กุมภำพันธ์ 2558 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุได้ตำมควำม
ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญำ
เพิ่มเติมใบอนุญำตให้บริกำร
ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 25 มีนำคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 24 มีนำคม
2557 โดยกำรยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตใหม่ ใ นกรณี ที่
ใบอนุ ญ ำตสิ้ น อำยุ หำกไม่ ป รำกฏว่ ำ เคยละเมิ ด
เงื่อนไขกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียง
จะได้รับใบอนุญำตใหม่ที่มีอำยุไม่เกิน 14 ปี

หน้ำ 65

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ใบอนุญาต
รายละเอียดบริการ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
เพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
โทรทัศน์ช่องรำยกำรซ่ำส์ เน็ตเวิรค์
ช่องซ่ำส์ เน็ตเวิร์คกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 25 มีนำคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 24 มีนำคม
2557 โดยกำรยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตใหม่ ใ นกรณี ที่
ใบอนุ ญ ำตสิ้ น อำยุ หำกไม่ ป รำกฏว่ ำ เคยละเมิ ด
เงื่อนไขกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียง
จะได้รับใบอนุญำตใหม่ที่มีอำยุไม่เกิน 14 ปี

(3) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภท
กรมธรรม์
กรมธรรม์
ประกัน
ควำมเสี่ยง
ภัย
ทรัพย์สิน

บริษัท
ประกัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

Update สัญญำกรมธรรม์
ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

บจก. ธนชำต เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรำส่วน 121.594.42 2815
ธ.ค.
บมจ.โมโน
ประกันภัย ต่อเติมต่ำงๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
25545 - 2815 เทคโนโลยี จำกัด
ส ำ นั ก ง ำ น เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ ต่ ำ ง ๆ
ธ.ค. 25565
และ/หรือ บริษทั
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ รวมถึ ง
ในเครือ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆทุ ก ชนิ ด ที่ เ ป็ น ของผู้ เ อำ
ประกันภัยที่ใช้สำหรับประกอบกิจกำร
-

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 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(1) บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเป็นเจ้ำของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรส่งข้อมูล (Content) ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. เลขที่บัตรส่งเสริม :
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม :
3. ประเภทกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม :

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

4. สิทธิและประโยชน์สาคัญที่ได้รับการส่งเสริม :
4.1 ได้รับอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ชำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจำนวนและกำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร
4.2 ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ชำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตทำงำนเฉพำะ
ตำแหน่งหน้ำที่กำรทำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักร
4.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกำรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติตลอดระยะเวลำที่
ได้รับกำรส่งเสริม
4.4 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม มีกำหนดเวลำ
8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
4.5 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5. เงื่อนไขที่สาคัญเฉพาะโครงการ:
5.1 เครื่องจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
5.2 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิ น 36 เดือน นับแต่วันที่ออก
บัตรส่งเสริม
5.3 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 8 ล้ำนบำท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่ำหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินกำร
5.4 บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.5 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี้
5.5.1 ชนิดของกิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
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5.5.2 จะต้องมีกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ กำรพัฒนำรูปแบบ (Modeling) กำรศึกษำควำมต้องกำร
(Requirement Analysis) กำรออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) กำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ และงำน Digital Content (Implementation) กำรทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์
(Program and System Testing) กำรประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และกำรเผยแพร่งำน Digital Content
(Deployment) และกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองำน Digital Content (Configuration and
Change Management)
5.6 จะต้องมีขนำดกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท
5.7 จะต้องดำเนินกำรให้ได้ใบรับรองมำตรฐำนจำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ หรือให้ได้รับ
ใบรับรองคุณภำพมำตรฐำน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่
เปิดดำเนินกำร หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี
5.8 สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนำเสร็จและจำหน่ำยอยู่ก่อนขอรับกำรส่งเสริมไม่อนุมัติให้รวมอยู่ในโครงกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริม
5.9 รำยได้จำกกำรจำหน่ำยหรือกำรให้บริกำรอันเป็นผลงำนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับกำรส่งเสริมโดยตรง ถือ
เป็นรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
5.10 ไม่อนุญำตให้พัฒนำซอฟต์แวร์ที่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อศีลธรรม และจำรีตประเพณี
(2) บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด บริษัทย่อยที่เดิมดำเนินธุรกิจภำพยนตร์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทย และให้บริกำรแก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกกำรอนุมัติของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน ดังนี้
1. เลขที่บัตรส่งเสริม :
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม :
3. ประเภทกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม :

2220(2)/2553
10 พฤศจิกำยน 2553
กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย หรือกำรให้บริกำรแก่ธุรกิจสร้ำง
ภำพยนตร์ หรือบริกำร Multimedia

4. สิทธิและประโยชน์สาคัญที่ได้รับการส่งเสริม :
4.1 ได้รับอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ชำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจำนวนและกำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร
4.2 ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ชำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตทำงำนเฉพำะ
ตำแหน่งหน้ำที่กำรทำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนุญำต
ให้อยู่ในรำชอำณำจักร
4.3 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร ที่ได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
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ประกอบกิจกำร
4.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
4.5 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำร
ส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันนำเข้ำครั้งแรก
4.6 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมนำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่
วันที่นำเข้ำครั้งแรก
5. เงื่อนไขที่สาคัญเฉพาะโครงการ:
5.1 เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
5.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยต้องนำเข้ำเครื่องจักรภำยใน
วันที่ 10 พฤษภำคม 2556
5.3 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออก
บัตรส่งเสริม
5.4 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่ำหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินกำร
5.5 บุคคลผู้มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.6 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี้
5.6.1 กิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย และให้บริกำรแก่ธุรกิจภำพยนตร์
5.6.2 ขนำดของกิจกำร มีกำลังกำรผลิต ดังนี้
- บริกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทย (ไม่รวมถึงภำพยนตร์โฆษณำ) ปีละประมำณ 9,400 ชิ้นงำน
- บริกำรทำเทคนิคด้ำนภำพ ปีละประมำณ 3,800 ชิ้นงำน
- จะต้ อ งมี เ ครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ห ลั ก ตำมโครงกำรที่ ข อรั บ กำรส่ ง เสริ ม และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำร
5.6.3 รำยได้ของกิจกำรสร้ำงภำพยนตร์ไทยที่ได้รับกำรส่งเสริม ซึ่งจะสำมำรถนำไปรวมคำนวณยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลได้นั้น เฉพำะรำยได้ในส่วนของกำรรับจ้ำงผลิตภำพยนตร์ไทยและหรือกำรขำยลิขสิทธิ์
เท่ำนั้น
5.6.4 จะต้องมีขนำดของกำรลงทุน (ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท
5.6.5 ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่ำไม่เกิน 55 ล้ำนบำท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตำมจำนวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
5.6.6 จะต้องดำเนินกำรให้ได้ รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่ น
เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินกำร หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด ยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนใดๆ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5.5 เครื่องหมายบริการที่สาคัญ
รูปเครื่องหมายบริการ

รายละเอียดเครือ่ งหมายบริการ
บริ ษั ท ได้ ยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยบริ กำรนี้ ต่อ กรมทรั พ ย์ สิน ทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำอนุมัติจำก
หน่วยงำนดังกล่ำว

5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้
1. กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งก่อนดำเนินกำร
2. บริษัทมีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำร
กำหนดทิศทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวถือปฏิบัติ
3. กำรลงทุนของบริษัทจะดำเนินกำรในธุรกิจที่เล็งเห็นว่ำเป็นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำว ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
4. ในกำรพิ จำรณำเข้ำร่วมลงทุ นแต่ละครั้ง บริ ษัท อำจจะเข้ำลงทุ นเอง หรือ ให้บ ริษัท ย่อยที่ด ำเนิ นธุร กิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกันเป็นผู้ลงทุน
5. บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทเดียวกับ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
บริษัท ทั้งนี้ กำรลงทุนภำยในประเทศจะลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งอำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
6. กำรลงทุนในต่ำงประเทศ จะลงทุนตำมที่กฎหมำยของประเทศนั้นอนุญำต เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ เว้นแต่จะเป็นกำรลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรทำงธุรกิจ
7. เกณฑ์ในกำรพิจำรณำลงทุน นอกจำกเล็งเห็นว่ำเป็นธุรกิจที่สร้ำงรำยได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำวแล้ว บริษัทยัง
พิจำรณำจำกทีมผู้บริหำรมีควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี
8. บริษัทพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่ดี
9. บริษัทมีนโยบำยที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ำไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรเพื่อดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทนั้น
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
10. บริษัทจะได้รับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำร
พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุน เพื่อวำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินงำนต่อไป
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