บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในปี 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี- 2555 และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2556
Update ข้อมูลปี 2555 และไตรมำสที่ 1/2556
บริษทั และบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิตบิ ุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) (“TTTBB”)

-

2. บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”)

-

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

-

4. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”)

-

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความสัมพันธ์
TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริกำรวงจรเชื่อมต่อควำมเร็วสูง สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
TTTBB และบริษัท มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน TTTBB และบริษัท
TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหำชน) (“JAS”) ร้อยละ 100.00 และ JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่
143 ธันวำคม มีนำคม 25556) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 821 มีนำคม 25556)
TTTI ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร
TTTI กับบริษัท มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน TTTI และบริษัท
TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
และ JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 143 ธันวำคม มีนำคม 25556) และถือ
หุ้นใน JAS ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 821 มีนำคม 25556)
Ji-NET ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยบุคคล (Individual) บริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับ
ลูกค้ำองค์กร (Corporate) บริกำร Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
Ji-NET กับบริษัท มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน Ji-NET และบริษัท
Ji-NET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.3029 โดย มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 143
ธันวำคมมีนำคม 2555) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 821 มีนำคม 25556)
JasTel ประกอบธุรกิจให้บริกำรวงจรเช่ำ สื่อสัญญำณควำมเร็วสูง บริกำรรับ -ส่งข้อมูลบริกำร IP-VPN และ Managed Network Service ทั้ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ (IPLC/International Private Leased-Circuit และ Managed or Total Solution Service) ผ่ำนโครงข่ำยทำงสำย
เคเบิลใยแก้วและสำยทองแดง
JasTel กับบริษัท มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน JasTel และบริษัท
JasTel ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 และ
JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 143 ธันวำคมมีนำคม 25556) และถือหุ้น
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”)

ความสัมพันธ์
-

6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)

-

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

-

8. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (“กรีนสตำร์”)

-

9. บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด (“มีเดีย เชคเกอร์”)

-

109. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
11. นำยซัง โด ลี
12. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
13. นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์

-

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ใน JAS ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 218 มีนำคม 25556)
ACU ประกอบธุรกิจให้บริกำรกำรสื่อสำรไร้สำย (Wireless Communication Services) เช่น บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมด้วยจำนสำยอำกำศขนำด
เล็ก (VSAT) ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงแบบไร้สำย (WiFi) ทั่วประเทศ
ACU และบริษัท มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน ACU และบริษัท
ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 โดย ACU และบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ
วันที่ 134 ธันวำคม มีนำคม 25556) และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 821 มีนำคม 25556)
PA ประกอบธุรกิจให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ และให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
PA และบริษัทมีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน PA และบริษัท
PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตำมลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 โดย JAS และ
บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 134 ธันวำคม มีนำคม 25556) และถือหุ้นใน JAS
ร้อยละ 25.8445 (ณ วันที่ 218 มีนำคม 25556)
TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริกำรรถยนต์โตโยต้ำ
TOYOTA PS และบริษัทมีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ โดยนำยโสรัชย์ อัศวะประภำ เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน
TOYOTA PS และบริษัท รวมทั้งนำยโสรัชย์ อัศวะประภำ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน
2555)
กรีนสตำร์ ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภำพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่ำนกรรมวิธีเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่
กรีนสตำร์ และบริษัท มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน กรีนสตำร์ และบริษัท
รวมทั้งนำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในกรีนสตำร์ โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555)
มีเดีย เชคเกอร์ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสื่อโฆษณำ
มีเดีย เชคเกอร์ และบริษัทมีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และยังเป็น
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในมีเดีย เชคเกอร์ รวมทั้งถือหุ้นในมีเดีย เชคเกอร์ ร้อยละ 10.00 (ณ วันที่ 4 มีนำคม
2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 87.11 (ณ วันที่ 134 ธันวำคม มีนำคม 25565)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.74 (ณ วันที่ 13 มีนำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.87 (ณ วันที่ 13 มีนำคม 2556)
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศของบริษัท
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ภำพสรุปควำมสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

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
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นายนวมินทร์ ประสพเน ร

นายโสรัชย์ อั วะประ า

นายพิช ์ โพธารามิก

นายเกรียง ักดิ เธียรนุกล

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริษัท

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริษัท

กรรมการผ้มีอานาจลงนามในบริษัท

กรรมการอิสระและกรรมการ รวจสอบ

0.87%
59.96%

กรีนส าร์

49.99%

2.81%

87.11%

25.84%

บริษัท

TOYOTA PS
100.00%

Mono Travel

100.00%

Mono Info

100.00%

Mono Production

100.00%*

Mono Indo

100.00%

Mono Korea

100.00%

Mono Ent

100.00%

Mono Gen

10.00%

JAS
100.00%

ACU

100.00%

53.85%

99.20%

TTTBB

มีเดีย เชคเกอร์

JSTC

46.15%

PA

98.30%

Ji-NET

100.00%

JasTel

99.93%

TTTI
บุคคลที่อำจมีควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ที่ มี
รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทและ หรือบริษัทย่อย

100.00%

Mono Film
หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรซื้อหุ้นของ Mono Indo ที่เหลือร้อยละ 9 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Mono Indo จำก
ผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ส่งผลให้ภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว บริษัทจะถือหุ้นทั้งหมดใน Mono Indo ร้อยละ 100
หมำยเหตุ : * สัดส่วนกำรถือหุ้นใน Mono Indo รวมกำรถือหุ้นโดย Mono Gen ร้อยละ 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ในกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในส่วนนี้ ไม่ได้รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำวร้อยละ 100.00 และ
เป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่ถูกตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ครบวงจร โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท ที่สำคัญ ได้แก่ รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรได้รับหรือจ่ำย
ค่ำตอบแทนบริกำรจัดหำข้อมูล (Content) หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเช่ำพืน้ ที่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำ Management fee ค่ำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนรำยกำรกู้ยืม
และให้กู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยรับและจ่ำย ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรทำสัญญำและคิดค่ำตอบแทนระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และอำนำจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทจะพิจำรณำให้กำรเปิดเผยรำยกำร กำรดำเนินกำรและกำรขอ
อนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จำกัด
(มหำชน)
(“TTTBB”)

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
- บริษัทให้บริก ำรส่ง ข้อควำมสั้นให้แก่ลูกค้ำของ TTTBB (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริกำร โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นตำม
ใบรำคำ (Price List) ของบริษัท เทียบเคียงได้กับรำคำที่บริษัทคิดกับ
ลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริกำรที่ใกล้เคียงกัน
- Mono Gen เรียกเก็บค่ำผลิต CD อัลบั้มรวมเพลง Hot Hit ของค่ำยโม
โน มิวสิค โดย TTTBB ว่ำจ้ำง Mono Gen ผลิตซีดีเ พื่อแจกเป็น
ของขวัญให้ แก่ลูกค้ำของ TTTBB และเป็นกำรช่วยโปรโมทอัลบั้ม
เพลงดัง กล่ ำวให้ แ ก่ค่ ำ ยเพลงของกลุ่มบริษัท โดยก ำหนดรำคำจำก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร (Cost Plus)
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556
3.28

2.411.44

1.02

0.53

--

-

1.20

0.970.57

1.51

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บริกำรส่งข้อควำมสั้นดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่
บริ ษั ท มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นบุ ค ลำกร อุ ป กรณ์ และควำมช ำนำญในกำร
ให้บริกำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำรำย
อื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทย่อย (Mono Gen) จะได้ประโยชน์
จำกกำรทำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งเสมือนกับเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ
ให้แก่บริษัทย่อยได้ทำงหนึ่งโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ในขณะเดียวกันก็มีรำยได้
จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวโดยมีกำรคิดรำคำแบบ Cost Plus ตำมอัตรำที่
ตกลงกัน จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- Mono Travel จ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนให้แก่ TTTBB เพื่อดำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรสำรองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมำยโทรศัพท์พื้นฐำน
ให้ บริก ำร ก ำหนดอัตรำค่ ำบริ ก ำรเป็ นรำยเดือนตำมที่ ตกลงกัน ซึ่ ง
เท่ำกับอัตรำค่ำบริกำรที่ Mono Travel จ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
พื้นฐำนรำยอื่น โดยค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำตลำด
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของ Mono Travel

2. บริษัท ทริปเปิลที
อินเตอร์เน็ต จำกัด
(“TTTI”)

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556
0.16

0.160.13

0.04

0.04

0.040.03

0.04

0.003

0.0040.003

-

- บริษัท,และ Mono Gen และ Mono Production ให้บริกำรสื่อโฆษณำ
บนนิตยสำรกอซซิปสตำร์ นิตยสำรแคนดี้ เว็บไซต์ Mthai และเคเบิล
ทีวีช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค แก่ TTTI โดยเรียกเก็บค่ำโฆษณำตำมใบรำคำ
(Price List) ซึ่งเป็นอัตรำตลำด ที่เท่ำกับอัตรำที่เรียกเก็บกับลูกค้ำรำย
อื่น
- TTTI ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) ภำพยนตร์เรื่อง Art Idol แก่ Mono
Gen เงินสนับสนุนดังกล่ำวเป็นไปตำมอัตรำที่ตกลงกัน โดย Mono
Gen นำโลโก้ของ TTTI โฆษณำในช่วงก่อนภำพยนตร์เริ่มฉำย

12.10

11.748.61

6.00

-

2.002.00

-

- Mono Travel ให้บริกำรรับจองห้องพักให้แก่ TTTI โดยกำหนดอัตรำ
ค่ำห้องพักในระดับรำคำเดียวกับกำรให้บริกำรรับจองห้องพักให้กับ

0.01

--

-

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
- บริษั ทให้ บริก ำรส่ง ข้ อควำมสั้นให้ แ ก่ลู ก ค้ ำของ TTTI (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริกำร โดยกำหนดรำคำค่ำบริกำร
ตำมใบรำคำ (Price List) ของบริษัท เทียบเคียงได้กับรำคำที่บริษัทคิด
กับลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริกำรที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรที่ Mono Travel ใช้บริกำรระบบ
โทรศัพท์พื้นฐำนดังกล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และอัตรำค่ำบริกำรเป็น
อัตรำตลำด จึ ง เห็ น ว่ำ กำรทำรำยกำรมีค วำมสมเหตุส มผลและมีร ำคำ
ยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริกำรส่งข้อควำมสั้น ดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่
บริ ษั ท มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นบุ ค ลำกร อุ ป กรณ์ และควำมช ำนำญในกำร
ให้บริกำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจำกลู กค้ำรำย
อื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ ำ กำรให้ บริก ำรสื่อ โฆษณำดัง กล่ำ วเป็ น
รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทและ Mono Gen และ Mono Production เพื่อ
เป็ น ช่ อ งทำงในกำรโปรโมทบริ ก ำรของ TTTI โดยมี ก ำรคิ ด รำคำ
เช่นเดียวกับกำรให้ บริก ำรแก่ ลูก ค้ำรำยอื่นทั่วไป ดัง นั้นจึง เห็นว่ำกำรทำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรได้ รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น หรื อ ค่ ำ
Sponsor ดังกล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของกำรดำเนินงำนด้ำนภำพยนตร์
ซึ่ง Mono Gen ได้รับประโยชน์เต็มที่จำกเงินสนับสนุนดังกล่ำว โดยที่ ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใดๆตอบแทน ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริกำรรับจองห้องพักดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติของ Mono Travel และมีกำรคิดรำคำตำมมำตรฐำนทั่วไป
หน้ำ 125
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

ลูกค้ำทั่วไป
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท และ Mono Gen และ Mono Production
รำยได้อื่น
- TTTI ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) แก่บริษัทในกำรจัดงำน Gossip Girls
เงินสนับสนุนดังกล่ำวเป็นไปตำมอัตรำที่ตกลงกัน โดยบริษัทนำโลโก้
ของ TTTI โฆษณำเป็น Backdrop บนเวที
ต้นทุนขำยและบริกำร
- Mono Gen และ Mono Production จ่ำยค่ำใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ให้แก่ TTTI เพื่อใช้ในธุรกิจทีวี โดยเป็นช่องทำงกำรรับชม
แบบ IPTV ซึ่ง TTTI เป็นผู้ให้บริกำร IPTV โดย IPTV เป็นระบบ
สัญญำณที่ส่งผ่ำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง โดยมีอัตรำกำรบริกำรตำมที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กับรำคำบริกำรของผู้ประกอบกำร
รำยอื่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- Mono Gen จ่ำยค่ำใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ให้แก่ TTTI เพื่อ
ใช้ในกำรออกงำนกิจกรรมนอกสถำนที่ โดยมีอัตรำกำรบริกำรตำมที่ตก
ลงกัน ซึ่งเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กับรำคำบริกำรของผู้ประกอบกำรรำย
อื่น

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได้ กั บ อั ต รำตลำด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสม และมีรำคำยุติธรรม

6.00

5.634.74

7.00

2.14

1.490.49

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ บริ ษั ท จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ำกเงิ น
สนั บสนุ นกำรจั ดกิ จ กรรมดั ง กล่ำ ว โดยที่ ไม่ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำยใดๆ ตอบแทน
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

0.10

0.360.24

0.09

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรใช้ บ ริ ก ำรสั ญ ญำณอิ น เทอร์ เ น็ ต
ควำมเร็วสูง ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริกำร
อิ น เทอร์ เ น็ ต ครบวงจร ที่ มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ
(Infrastructure) รวมทั้งมีสำนักงำนตั้งอยู่ภำยในอำคำรเดียวกันกับที่ตั้งของ
กลุ่มบริษัท ทำให้มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง ประกอบกับอัตรำค่ำบริกำรเทียบเคียงได้กับ รำคำบริกำรของ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

-

-

0.01

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรใช้ บ ริ ก ำรสั ญ ญำณอิ น เทอร์ เ น็ ต
ควำมเร็วสูง ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริกำร
อิ น เทอร์ เ น็ ต ครบวงจร ที่ มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ
(Infrastructure) ทำให้มีก ำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำน ประกอบกับ
อัต รำค่ ำ บริ ก ำรเทีย บเคี ย งได้กั บ รำคำบริก ำรของผู้ ประกอบกำรรำยอื่ น
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัท, Mono Gen, Mono Production และ Mono Info จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่
วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) และค่ำใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงให้แก่ TTTI มีอัตรำค่ำบริกำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอัตรำ
ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัท จ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่
ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน

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

- บริษัท และ Mono Gen จ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนให้แก่ TTTI เพื่อ
ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมำยเพื่องำน Call center และ Mono
Gen ใช้บริกำรเลขหมำยเพื่องำนสื่อสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนสำนักงำน
กำหนดอัตรำค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนตำมที่ตกกลงกัน ซึ่งเท่ำกับอัตรำ
ตลำด และเท่ำกับอัตรำค่ำบริกำรที่บริษัท และ Mono Gen จ่ำยให้แก่
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนรำยอื่น
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท, Mono Gen, Mono Production และ Mono Info
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
- บริษัทให้บริกำรส่งข้อควำมสั้นให้แก่ลูกค้ำของ Ji-NET (Corporate
SMS) ตำมจำนวนและหมำยเลขที่ให้บริกำรโดยกำหนดรำคำค่ำบริกำร
ตำมใบรำคำ (Price List) ของบริษัท เทียบเคียงได้กับรำคำที่บริษัทคิด
กับลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริกำรที่ใกล้เคียงกัน
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556
11.38

16.5610.29

4.23

1.29

1.611.04

0.29

4.83

2.853.32

2.77

0.56

0.700.48

0.19

0.18

0.070.14

0.13

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ดังกล่ำว
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มี
ควำมพร้ อ มด้ ำ นระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ (Infrastructure) ให้ บ ริ ก ำร
เชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง รวมทั้งมีบริกำรให้เช่ำพื้นที่วำง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพำะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยรำคำ
ค่ ำ บริ ก ำรเป็ น รำคำตลำด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรใช้บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนดังกล่ำว เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ และอัตรำค่ำบริกำรเป็นอัตรำตลำดและเทียบเคียงได้กับ
กำรใช้บริกำรของผุ้ประกอบกำรภำยนอกอื่นๆ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรให้บริกำรส่งข้อควำมสั้น ดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น และ
บริษัทมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร อุปกรณ์ และควำมชำนำญในกำรให้บริกำร
ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่น ดังนั้นจึง
เห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้ แ ก่
Ji-NET มี อั ต รำค่ ำ บริ ก ำรตำมที่ ต กลงกั น โดยมี อั ต รำใกล้ เ คี ย งเมื่ อ
เทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรรำยอื่น
ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน

4. บริษัท จัสเทล
เน็ทเวิร์ค จำกัด
(“JasTel”)

ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัทจ่ำยค่ำใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมให้แก่ JasTel เพื่อเชื่อม
โครงข่ ำยจำกอำคำรจัสมิน ถึง DTAC (รัง สิต) โดย JasTel เป็นผู้
ให้ บริกำรเชื่อมโครงข่ ำยผ่ำนเคเบิลใยแก้ว ซึ่ง มีระบบ และอุปกรณ์
ต่ำงๆ พร้อมอยู่แล้ว กำหนดรำคำค่ำบริกำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอัตรำ
ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่
ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน
- บริษัท และ Mono Info จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (CoLocation) ให้แก่ JasTel มีอัตรำค่ำบริกำรตำมที่ตกลงกัน โดยมีอัตรำ
ใกล้เคียงเมื่อเทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ให้
บริกำรรำยอื่นที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน

ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท และ Mono Info

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556
0.20
0.180.14
0.05

0.02

0.020.01

0.01

1.01

0.530.36

0.17

-

0.670.56

0.22

0.20

0.250.10

0.12

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ เช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ โดย Ji-NET เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มี
ควำมพร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริกำรให้
เช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง เป็นห้ องที่มีลักษณะเฉพำะให้กับบริษัท
โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรใช้บริก ำรโครงข่ ำยโทรคมนำคม
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย JasTel เป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลผ่ำน
เคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์เชื่อม
โครงข่ำยต่ำงๆ โดยรำคำค่ำบริกำรใกล้เคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัท
จ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ค่ำเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ โดย JasTel เป็นผู้ให้ บริกำรอินเทอร์เ น็ตครบวงจร มี
ระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริกำรให้เช่ำพื้นที่วำงเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพำะให้แก่บริษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็น
รำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ
ยุติธรรม
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5. บริษัท อคิวเมนท์
จำกัด (“ACU”)

6. บริษัท พรีเมียม แอส
เซท จำกัด (“PA”)

ลักษณะรายการ
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
- บริษัท ให้ บริก ำรส่งข้ อควำมสั้นให้ แ ก่ลูก ค้ ำของ ACU (Corporate
SMS) ตำมจ ำนวนและหมำยเลขที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร โดยก ำหนดรำคำ
ค่ำบริกำรตำมใบรำคำ (Price List) ของบริษัท เทียบเคียงได้กับรำคำที่
บริษัทคิดกับลูกค้ำองค์กรรำยอื่นในจำนวนกำรให้บริกำรที่ใกล้เคียง
กัน
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัท
ต้นทุนขำยและบริกำร
- บริษัทจ่ำยส่วนแบ่งรำยได้ค่ำบริกำรซื้อขำยชั่วโมงอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ควำมเร็วสูง “Spider Hotspot” ผ่ำนโทรศัพท์มือถือให้แก่ ACU โดย
เป็น กำรแบ่ง รำยได้ค่ำ บริก ำรที่บริษัทได้รับมำก่อนคืนให้ แ ก่ ACU
จำกกำรที่บริษัทให้บริกำรตัดชำระเงินผ่ำนโทรศัพท์มือถือของลูกค้ำ
ของ ACU โดยกำหนดอัตรำส่วนแบ่งตำมสัญญำที่ตกลงกัน
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัท
ต้นทุนขำยและบริกำร
- Mono Gen จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่ ออดิทอเรี่ยม ของอำคำรจัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ในกำรถ่ำยรำยกำรทีวีเป็นรำยครั้ง อัตรำค่ำบริกำร
เป็นอัตรำตลำดที่ PA เรียกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่นทั่วไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- บริษัท และ Mono Gen จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่ ออดิทอเรี่ยม ของอำคำรจัสมิน
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

0.01

1.450.02

0.31

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ให้บริกำรส่งข้อควำมสั้น ดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรรำยอื่น โดยที่
บริ ษั ท มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นบุ ค ลำกร อุ ป กรณ์ และควำมช ำนำญในกำร
ให้บริกำร ตลอดจนมีกำรคิดรำคำเทียบเคียงได้กับลูกค้ำรำยอื่น ดังนั้นจึง
เห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.002

0.0020.001

-

15.83

18.61

6.08

7.998.57

7.28

0.02

0.060.03

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ ใ นกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย PA เป็นเจ้ำของอำคำรจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ซึ่ งประกอบธุรกิจบริกำรให้เช่ำพื้นที่ และ
ให้ บริก ำรเช่ำพื้นที่ห้ องประชุมในกำรจัดงำนแก่บริษัทต่ำงๆ ที่ตั้ง อยู่ใ น
ตึกจัสมิน และเรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้เช่ำรำยอื่น
ถือว่ำ ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม และสมเหตุสมผล

0.17

0.070.04

0.24

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่ใ นกำรจัด กิจกรรม

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
โดยเป็นกำรจ่ำยคื นรำยได้ที่บริษั ทได้รับมำก่อน ตำมอัตรำที่กำหนดใน
สัญญำที่ตกลงกัน ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
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มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

อินเตอร์เนชั่นแนล ในกำรจัดงำนประกวด Becoming A’lure, Gossip
Girl และกำรจัดงำน Mthai Top Talk-about 2013 โดยอัตรำค่ำบริกำร
เป็นอัตรำตลำดที่ PA เรียกเก็บจำกลูกค้ำรำยอื่นทั่วไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัท, Mono Gen, และ Mono Travel, Mono Film, Mono Ent, Mono
Production และ Mono Info จ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำน
ของกลุ่มบริษัท ให้แก่ PA ซึ่งเป็นเจ้ำของอำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่น
แนล ทำวเวอร์ พื้นที่เช่ำรวม 6,07066 ตำรำงเมตร อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี
นับแต่วันที่ 01/01/54 จนถึงวันที่ 31/102/576 ช ำระเป็นค่ ำเช่ำ และ
ค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน ในรำคำรวมตำรำงเมตรละ 350-450 บำท หรือ
ค่ ำเช่ำและค่ ำบริก ำรรวม 2,259,988195,708 บำท/เดือ น รวมทั้ง มี
ค่ำใช้จ่ำยอำคำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำรักษำควำมปลอดภัย , ค่ำบริกำรที่
จอดรถ ซึ่งเป็นกำรจ่ำยตำมสัญญำ
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท, Mono Gen, และ Mono Travel, Mono Film, Mono
Ent, Mono Production และ Mono Info
เงินประกัน
- บริษัทวำงเงินประกั นเป็นหนังสือค้ำประกันธนำคำร ให้แ ก่ PA ซึ่ง
ค้ำประกันค่ำเช่ำและค่ำบริกำร โดยจะได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญำ โดย
กำรวำงเงินประกันเป็นลักษณะปกติทั่วไปของกำรทำสัญญำเช่ำพื้นที่
ลูกหนี้อื่น
- PA มียอดคงค้ำงเป็นลูกหนี้อื่นของ Mono Gen เนื่องจำกต้องชำระคืน
เงินค้ำประกันค่ำเช่ำของ Mono Gen จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย PA เป็นเจ้ำของอำคำรจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ ซึ่งประกอบธุรกิจบริกำรให้เช่ำพื้นที่ และ
ให้ บริก ำรเช่ำพื้นที่ห้ องประชุมในกำรจัดงำนแก่บริ ษัทต่ำงๆ ที่ตั้ง อยู่ใ น
ตึกจัสมิน และเรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้เช่ำรำยอื่น
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม และสมเหตุสมผล

35.35

39.2026.04

9.22

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนของ
กลุ่มบริษัท ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย
PA เป็นเจ้ำของอำคำร จัสมิน อิ นเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์บริกำรให้เช่ำ
พื้นที่ และให้บริกำรเช่ำพื้นที่ อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นตำมมำตรฐำน
เดียวกับผู้เช่ำรำยอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและ
มีรำคำยุติธรรม

24.03

13.6810.65

10.41

7.04

5.024.99

5.15

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรวำงเงินประกันดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรทำรำยกำรสนับสนุน ธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป
ของกำรทำสัญญำเช่ำพื้นที่ ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

2.91

--

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกี่ยวเนื่องกับ
กำรทำรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นเงินประกันที่ Mono Gen ต้อง
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
ได้ รั บ จำกกำรยกเลิ ก พื้ น ที่ เ ช่ ำ ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสม

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

8. บริษัท กรีนสตำร์
เอ็นไวรอนเม้นท์
จำกัด
(“กรีนสตำร์”)

ต้นทุนขำยและบริกำร
- บริษัทซื้อรถยนต์โตโยต้ำวีโก้ จำนวน 3 คัน เพื่อเป็นรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรมของกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- Mono Gen ซื้อรถยนต์โตโยต้ำ AVAVZA จำนวน 1 คัน เพื่อเป็น
รำงวัล สำหรับผู้ชนะเลิศในกำรประกวด Gossip Girl 2011 โดยรำคำ
ซื้อเป็นรำคำตลำด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัท และ Mono Gen และ Mono Ent จ่ำยค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ตรวจ เช็คสภำพเครื่องยนต์ของยำนพำหนะที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัท และMono Gen โดยมีอัตรำค่ำบริกำรเท่ำกับรำคำตลำด
ยอดคงค้ำง
ซื้อยำนพำหนะของบริษัท และ Mono Gen
เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท, และ Mono Gen และ Mono Ent
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอื่น
- Mono Gen มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยหนังสือเก่ำในลักษณะกำรขำยเป็น
เศษกระดำษเพื่อนำไปทำลำย โดยรำคำขำยสูงกว่ำรำคำที่ Mono Gen
จำหน่ำยให้แก่คู่ค้ำรำยอื่นและไม่ต่ำกว่ำรำคำตลำด
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้อื่นของ Mono Gen

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

-

-

1.93

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นกิจกรรมทำงกำรตลำด
เพื่อส่งเสริมกำรขำยของบริษัท และรำคำซื้อรถยนต์เป็นรำคำตลำด ดังนั้นจึง
เห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.50

--

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นกิจกรรมทำงกำรตลำด
เพื่อส่ง เสริมกำรขำยของบริษัทย่อย และรำคำซื้อรถยนต์ เ ป็นรำคำตลำด
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.16

0.160.12

0.03

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยปกติ และมีอัตรำค่ำบริกำรเท่ำกับรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำร
ทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.65
0.57

1.101.10
0.030.05

1.95

-

0.530.36

0.31

-

0.420.36

0.47

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดัง กล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจ ปกติ
Mono Gen ได้รับประโยชน์มำกกว่ำกำรขำยให้กับคู่ค้ำรำยเดิม ดังนั้นจึงเห็น
ว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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9. บริษัท มีเดีย เชค
เกอร์ จำกัด (“มีเดีย
เชคเกอร์”)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- Mono Ent จ่ำยค่ำใช้สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (สื่อทีวีบริเวณเซนเตอร์
พอยท์ส ยำมแสควร์ ) เพื่ อ ประชำสั ม พัน ธ์ มิว สิ ค วี ดี โอ ให้ กั บ มี เ ดี ย
เชคเกอร์ โดยมีอัตรำค่ำบริกำรตำมที่ตกลงกัน
ยอดคงค้ำง
เจ้ำหนี้อื่นของ Mono Ent
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
- ณ ต้นปี 2554 Mono Ent มียอดคงค้ำงกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกนำยพิชญ์
โพธำรำมิก ที่ได้กู้ยืมมำเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร โดยมี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ
- ในระหว่ำงปี 2554 Mono Ent มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่นำยพิช ญ์
โพธำรำมิก โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยรับ

45.00
(45.00)
0.24

-

-

ซื้อเงินลงทุน
- เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำย

0.01

-

-

109. นำยพิชญ์
โพธำรำมิก

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

-

0.05

0.05

-

0.07

0.07

8.63
(8.63)
0.01

-

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจ ปกติ
Mono Ent ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำถึง กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และมีอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมที่ตกลงกัน ซึ่งไม่ทำให้ Mono Ent เสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรและ รำคำมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน เกิดขึ้นจำกควำมจำเป็นในกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็น
กำรกู้ยืมเพื่อใช้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจ กำร ซึ่ง บริษัท ย่อยมีก ำรจ่ำ ย
ดอกเบี้ยในอัตรำที่ต่ำกว่ำอัตรำตลำดของกำรกู้ยืมเงินทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเกิดขึ้นก่อน
กำรนำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้นำไปใช้สำรองในกำร
ขยำยกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกำรกู้ยืมดังกล่ำวเป็น
เพียงระยะเวลำสั้นๆ เมื่อไม่ได้และมีกำรใช้เงินดังกล่ำวจึงได้ชำระคืนทันที
โดยเร็ว ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรซื้อหุ้นสำมัญของ Mono Ent ดังกล่ำว
หน้ำ 132

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

หุ้นสำมัญของ Mono Ent จำกนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่และมีอำนำจควบคุมทั้งในบริษัทและ Mono Ent จำนวน 29,994
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ใน
รำคำมูลค่ำขำยรวม 10,000 บำท (รำคำขำยประมำณ 0.33 บำท/หุ้น)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท ที่ต้องกำรให้บริษัทเป็น
บริษัทใหญ่และมีอำนำจควบคุมบริษัทในกลุ่มทั้งหมดที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้
ในอนำคต
ทั้งนี้ ก่อนหน้ำที่บริษัทจะซื้อหุ้น Mono Ent บริษัทมีอำนำจควบคุม
Mono Ent อยู่แล้ว ผ่ำนกำรให้กู้ยืมเงินของ Mono Gen ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท และผ่ำนกำรถือหุ้นและควบคุมนโยบำยทำงกำรเงิน
ของ Mono Ent โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รำยเดียวกับบริษัท อีกทั้งงบกำรเงิน
ของ Mono Ent ได้ถูกนำมำรวมในงบกำรเงินรวมของบริษัทอยู่แล้ว
ซึ่งกำรหุ้นของ Mono Ent ดังกล่ำว ถือเป็นกำรซื้อและรับโอนกิจกำร
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
- บริษัท และ Mono Travel มีวงเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินในประเทศ 2
วงเงินค้ำ
วงเงินค้ำ
แห่ง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินขำยลดตั๋วสัญญำใช้เงิน กำร ประกันรวม 43 ประกันรวม 43
กู้ยืมดังกล่ำว นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ของบริษัทได้ค้ำประกันวงเงินดังกล่ำวโดยไม่ได้คิดค่ ำตอบแทนกำร
ค้ำประกันจำกบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2555 มีมติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกัน โดยเปลี่ยนจำก
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึ่งค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน เป็นบริษัทใหญ่
หรือบริษัทย่อยค้ำประกันเต็มวงเงินแทน โดยบริษัท อยู่ระหว่ำงกำร
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ
เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่มบริษัท เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต และเป็นกำรซื้อและรับโอนกิจกำร
ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผล

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ นว่ ำ กำรค้ ำประกั นเงิ นกู้ยื มดัง กล่ำ ว
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงิน และบริษัทมีควำมจำเป็น
ในกำรใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไม่มี
กำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนกำรเข้ ำ ค้ ำประกั น ดั ง กล่ ำ วแต่ อ ย่ ำ งใด ซึ่ ง รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
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11. นำยซัง โด ลี
นำยนวมินทร์
ประสพเนตร และ
นำยธวัตวงศ์
ศิลมำนนท์

ลักษณะรายการ
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรค้ำประกันดังกล่ำวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21
ม.ค. 2556
กำรค้ำประกันสัญญำให้บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์แก่บริษัท
- บริษัททำสัญญำให้ บริก ำรข้ อมูล ด้วยเสียงทำงโทรศัพท์ (Audiotex)
กำหนดอำยุสัญญำตั้งแต่ 11 ก.ย. 2546 - 11 มิ.ย. 2561 โดยมีนำยพิชญ์
โพธำรำมิก ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ค้ำประกัน
สัญญำให้บริกำรดังกล่ำวโดยไม่ได้คิดค่ำตอบแทนกำรค้ำประกันจำก
บริษัทแต่อย่ำงใด
ซื้อเงินลงทุน
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 บริษัทและ Mono Gen ได้มีกำรลงนำม
ในสั ญ ญำซื้ อ ขำยหุ้ น สำมั ญ ของ Mono Indo จำกนำยซั ง โด ลี
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร และนำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรวมจำนวน 900 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100,000 IDR หรือ 320
บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ในมูลค่ำขำยรวม 3,195 บำท (รำคำขำย
ประมำณ 3.55 บำท/หุ้น) ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท
ที่ต้องกำรให้บริษัทเป็นบริษัทใหญ่และมีอำนำจควบคุมบริษัทในกลุ่ม
ทั้ ง หมดที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั น เพื่ อ ขจั ด ควำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มลค่ารายการระหว่างกัน ล้านบาท
ปี 2554
ปีม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - มี.ค.
2555
2556

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการ รวจสอบ

วงเงินค้ำ
ประกันรวม
3 ล้ำนบำท

วงเงินค้ำ
ประกันรวม
3 ล้ำนบำท

วงเงินค้ำ
ประกันรวม
3 ล้ำนบำท

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ นว่ำ กำรค้ ำประกัน สัญญำให้ บริก ำร
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยคู่สัญญำและบริษัทมีควำมจำเป็น
ในกำรเข้ำทำสัญญำดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ โดยบริษัท
ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเข้ำ
ค้ำประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่ง
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

-

0.003

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรซื้อหุ้นสำมัญของ Mono Indo ดังกล่ำว
เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่มบริษัท เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต และเป็นกำรซื้อและรับโอนกิจกำร
ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผล
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11.2 ความจาเป็นและความสมเห ุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี- 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลำยรำยกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้บริกำรส่งข้อมูล (Corporate SMS)
กำรให้บ ริกำรสื่อโฆษณำบนเว็บ ไซต์ นิต ยสำร เคเบิล ทีวี กำรใช้บริกำรระบบโทรศัพ ท์พื้นฐำน กำรใช้สัญญำณ
อิน เทอร์เ น็ต ควำมเร็วสูง กำรเช่ำพื้น ที่วำงเครื่อ งเซิร์ฟ เวอร์ กำรเช่ำโครงข่ำ ยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้น ที่ อ ำคำร
สำนักงำนและพื้นที่เ พื่อจัด กิจกรรม กำรซื้อสื่อโฆษณำกลำงแจ้งเพื่อประชำสัมพัน ธ์มิวสิควีดีโอ และกำรซื้อขำย
สินค้ำ เป็นต้น ซึ่งกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย กำรให้และรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ตลอดจนรำยกำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจในกลุ่มบริษัทเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีกำรกำหนดรำคำ
ของของทำรำยกำรต่ำงๆที่เป็นรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมเทียบเคียงได้กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่น
ยกเว้นกำรกู้ยืมเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยต่ำกว่ำอัตรำตลำดและกำรได้รับกำรค้ำประกันกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
และกำรค้ำประกันสัญญำให้บริกำรโดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งล้วนเป็นกำรทำรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำที่ยุติธรรม
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ที่เกี่ย วข้องกับสินทรัพย์ ได้แก่ กำรซื้อ หุ้น ของบริษัท ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม
เดีย วกัน กับ บริษัท จำกผู ้ถือ หุ ้น รำยใหญ่ข องบริษ ัท ซึ ่ง มีค วำมจ ำเป็น และสมเหตุส มผล เนื ่อ งจำกเป็น กำรปรับ
โครงสร้ำงเพื่อควำมชัดเจนในโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม และเพื่อ ขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกิดขึ้นในอนำคต ถึงแม้ก่อนหน้ำนี้บริษัทจะส่วนร่วมในกำรควบคุม และได้มีกำรรวมผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทดังกล่ำวเข้ำมำในงบกำรเงินรวมของบริษัทแล้วก็ตำม ซึ่งกำรซื้อหุ้นดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรรวมกิจกำรภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน นอกจำกนี้ ยังมีรำยกำรระหว่ำงกันประเภทกำรรับและให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่เกิดขึ้น
จำกกำรกู้ยืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำรให้กู้ยืมเงินแก่บุค คลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
จำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องและเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรของกลุ่ม
บริษัท โดยมีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 11.1 สรุปรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำง
กันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน ที่เกิดขึ้นในปี 2554 และสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
กันยำยน- 2555 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรได้ในตำรำง 11.1)
11.3 มา รการหรือขั้น อนการอนุมั ิการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบำยและขั้นตอน
กำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์และข้อบังคับประกำศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหำรหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณี ที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรทำรำยกำรและควำม
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สมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และกำรทำ
รำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ให้มีหลักกำรดังนี้
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำร ผู้บริหำร
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรสำมำรถอนุมัติกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวได้หำกรำยกำรดังกล่ำวนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพ ลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
ประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำส
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป เช่น กำรเช่ำ /ให้เช่ำทรัพย์สินหลัก
ในกำรดำเนินงำน กำรซื้อสินทรัพย์ถำวรที่มีนัยสำคัญ กำรให้หรือได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะต้องถูก
พิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ
ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำร
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิดขึ้น
บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกั นดังกล่ำวเพื่อ
นำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตำมแต่
กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท
11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาค
บริษัทไม่มีนโยบำยกำรกู้ยืมเงิน และกำรให้กู้ยืมเงินจำก และแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท และคำดว่ำ
ในอนำคตรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน และกำรซื้อสินทรัพย์ (เงินลงทุนในหุ้นของบริษัท
ย่อย) จะไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
และบริษัทย่อย เช่น กำรให้บริกำรส่งข้อควำมสัน้ กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำบนนิตยสำร เว็บไซต์และเคเบิ ลทีวี กำรเช่ำ
ระบบโทรศัพท์พื้นฐำน กำรใช้บริกำรสัญญำณระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง กำรเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อม
เชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง กำรจ่ำยค่ำบริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม กำรเช่ำพื้น ที่ห้องประชุมเพื่อจัด
กิจกรรม กำรเช่ำพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงำน กำรซื้อสื่อโฆษณำกลำงแจ้ง และกำรจ่ำยค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำและ
ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ของยำนพำหนะ จะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยจะมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
อย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้ง
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คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะสอบทำนและให้
ควำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรำยไตรมำส
ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้นคณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง
กันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย
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