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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัท โมโน ผูนํา "Entertainment Content Creator" อันดับ 1 ของเมืองไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50 ลานบาท โดยนายพิชญ โพธารามิก และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(mai) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท
จุดเริ่มตนในการทําธุรกิจ คือการใหบริการผานสื่ออินเทอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซตแหลงรวมเกมและชุมชนออนไลน จน
พัฒนารูปแบบมาเปนเว็บไซตวาไรตี้ สําหรับวัยรุนในปจจุบัน www.yenta4.com รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี้ ที่มีการ
นําเสนอเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายภายใตเว็บซึ่งเปนที่รูจักกันดี www.mthai.com ซึ่งเปนแหลงรวมวีดีโอขนาดใหญ
จนมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
อีกหนึ่งธุรกิจสําคัญซึ่งเปนจุดเริ่มตนของบริษัท คือ ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่บริษัทไดดําเนินการรวม
ธุรกิจกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญของประเทศ โดยเริ่มใหบริการ Interactive SMS
on TV ซึ่งผูชมทางบานสามารถแสดงความคิดเห็นผาน SMS โดยมีการประมวลผลเพื่อแสดงผลบนหนาจอโทรทัศน
แบบ Real Time ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และกลายมาเปนตนแบบที่รายการโทรทัศนตางๆ นําไปใชอยาง
แพรหลายในปจจุบัน และขยายพัฒนาบริการ Short Message Service (SMS) เพิ่มเติมทั้งในรูปแบบการใหบริการ
ดาวนโหลดภาพและเสียง การใหขอมูลขาวสาร การเลนเกม รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับระบบปฏิบัติการ
สมารทโฟน และบริการเหลานี้ยังไดถูกนําไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตางประเทศ
ตอ มาบริ ษัท ไดมีการจัดตั้ง บริ ษัทในเครือ และขยายการใหบ ริก ารไปในสื่อ อื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้ง ดํา เนิน ธุ รกิจ การ
ใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งทําใหธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและสงเสริมกันแบบครบวงจร อัน
ประกอบดวย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร
สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุน ในป 2551 บริษัททยอยปรับโครงสรางบริษัทในเครือทั้งหมด ใหเปนบริษัทยอย
ของบริษัท บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 และเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย mai ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท (โดยมีหุนสามัญจํานวน
1,400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) บริษัทไดรับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนรวม 2,702.75 ลานบาท โดย
จํานวน 1,000 ลานบาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําไปใชลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เดือนธันวาคม 2556 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ไดเขารวมประมูลและเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่สําหรับการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ (SD) โดยเสนอราคาสูงสุดเปนลําดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ลานบาท โดยใบอนุญาตเริ่มวันที่ 25 เมษายน
2557 มีอายุ 15 ป และดําเนินการออกอากาศในนามสถานีโทรทัศน “โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29)
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ตอมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลาน
บาท เปน 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO–W1) และไดจดทะเบียนทุนชําระแลว เปน 307,999,997.50 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2557 ซึ่งเปนวันกําหนดจายปนผล เพื่อรองรับการยายการจดทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทจาก mai เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และปจจุบัน ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทมีทุนชําระแลวเพิ่มขึ้น
เปน 308,012,115.80 บาท จากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (MONO-W1)
วันใชสิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557
ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 14 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1) ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
 ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยใหบริการขอมูล
ขาวสาร และสาระบันเทิงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ พัฒนาและเผยแพรดวยรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งปจจุบัน
ใหบริการทั้งในและตางประเทศ แบงบริการออกเปน Short Message Service (SMS) บริการ Interactive
Voice Response (IVR) ผานหมายเลข 1900-108-XXX และ *336 รูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile Internet) บริการ Ring Back Tone (RBT) ที่จัดหาเสียงเพลงรอสายมาใหบริการหลากหลายแนว
และรูปแบบแอพพลิเคชั่นสําหรับระบบปฏิบัติการสมารทโฟน (Mobile Application) เชน แอพพลิเคชั่น
เกี่ยวกับเกม กอซซิป (ขอมูลดารา) และโฮโลไลฟ (ดูดวง) เปนตน ปจจุบัน บริษัทไดขยายธุรกิจไปยังโซน
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม
 ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ประกอบธุรกิจการใหบริการขอมูล สาระความบันเทิงทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซต
ที่เปนที่รูจักดีในกลุมวัยรุนวัยทํางาน เชน www.mthai.com, www.yenta4.com ซึ่งเปนเว็บไซตที่ไดรับ
ความนิยมและมีสถิติผูเขาชมเปนอันดับตนๆ ของประเทศ และประกอบธุรกิจใหบริการจองที่พกั ออนไลน
ผานเว็บไซต ไดแก www.hotelthailand.com และ www.hotelsthailand.com รวมถึงบริการ Online Movie
Streaming ยังมาเสริมใหธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตเติบโตดวยการใหบริการภาพยนตรกวา 10,000 ชั่วโมง
ผานเว็บไซต www.doonung.com
 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ เปนผูผลิตและจําหนายนิตยสารและพ็อคเก็ตบุคที่นําเสนอสาระเนื้อหาความบันเทิง และ
เจาะกลุมเปาหมายสําหรับผูชาย ผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ นิตยสารสําหรับผูชาย ไดแก อะลัวร (A’Lure)
และ รัช (Rush) รวมถึงนิตยสารกีฬาฟุตบอลที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ ไดแก อินไซด ยูไนเต็ด ฉบับ
ภาษาไทย (Inside United Thai Edition) และลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai
Edition) และไอทีเอส (its) นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ ไดแก กอซซิปสตาร (Gossip Star)
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แคนดี้ (Candy) แคมปส สตาร (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) และสแนป ซิกเนเจอร (Snap
Signature)
ในป 2557 เปดตัว 2 สํานักพิมพ Her และสํานักพิมพ HoroLife เพื่อผลิตพ็อคเก็ตบุคตามแนวทางเฉพาะ
ของสํานักพิมพ ไดแก พ็อคเก็ตบุค คนอะไรเปนแฟนหมี หนังสือพยากรณดวงชะตาประจําปเกิด โดยหมอ
ดูชื่อดังอาจารยคฑา ชินบัญชร และกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพยังพัฒนาตอยอด Content ในรูปแบบ E-Book ผาน
เว็บไซต Mbookstore.com ที่เปน Online Digital Book Store และ Application สําหรับระบบปฏิบัติการ
สมารทโฟน
 ธุรกิจสื่อทีวี ในปแรกของการประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ไดนําเสนอรายการโทรทัศน
ที่เนนคุณภาพเพือ่ สรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอง “โมโน ทเวนตีไ้ นน” (MONO29)
รวมถึงเปนผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง

สําหรับออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและ

เคเบิลทีวี ในนามชอง “ซาสเน็ตเวิรค” (Zaa Network) และมีกระแสตอบรับจากผูชมดีขึ้นเรื่อยๆ
 ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง
โดยการเขารวมประมูลเวลาและดําเนินการจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มรวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ศูนยการทหารมา กองทัพบก เพื่อนํามาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ
คลื่น “FRESZ 91.5 FM” ซึ่งจะเปนคลื่นวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว ในรูปแบบ Music
Timeline เพลงเพราะหลากยุค สําหรับคนทุกวัย โดยจะเริ่มออกอากาศในตนป 2558
2) ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 ธุรกิจเพลง เปนผูผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงในนามคายโมโนมิวสิค เนน
การใหบริการในรูปแบบดิจิตอล เชน ดาวนโหลดเพลง รูปภาพ คลิป รวมทั้งจําหนายซีดี วีซีดี ดีวีดี และ
อัลบั้มภาพของศิลปน ทั้งในและตางประเทศ ในป 2557 บริษัทไดเปดคายเพลงเพื่อผลิตศิลปนตามแนว
ดนตรีที่ชัดเจน เพื่อเอาใจผูฟงหรือผูบริโภค ไดแก คาย โมโนฟูโก (Mono Fugo) เนนแนวดนตรีสไตลอิเล็ก
ทรอนิคปอป ที่ใหความสนุกสนานทั้งรองและเตน คาย Fellow Music เนนเพลงแนวฟงสบายสไตล Easy
Listening คาย การันต เร็คคอรด (Garan Records) เนนศิลปนเพลงร็อค นอกจากนี้ยังเปดคายเพลง โม
โนมิวสิคโคเรีย (Mono Music Korea) ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งผลิตศิลปนบอยแบนดสัญชาติเกาหลีวงแรก ใน
นาม A.CIAN (เอ-เชี่ยน)
 ธุรกิจภาพยนตร เนนการใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร ตั้งแตการผลิตภาพยนตรคุณภาพโดยคาย
โมโน พิคเจอร เปนผูจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
นําออกฉายในโรงภาพยนตร รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ใหสายหนัง ตางจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน
ฟรีทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตรไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตรที่ผลิตเอง และภาพยนตรที่
ไดลิขสิทธิ์มา นํามาใหบริการผานสื่อทุกชองทางของบริษัทอีกทางหนึ่งดวย
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วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร สาระความบันเทิง
(Content Provider) ทุกรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน การเปนผูนําทางดานความบันเทิงแบบครบวงจร ผาน
เทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟไสตลในโลกดิจิตอล
กลุมบริษัทโมโน เนนการสรางการเติบโตใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและ
ระบบตางๆ ทั้งระบบจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมาโดยตลอด
สรางทีมงานและบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา บนพื้นฐานคานิยม
หลักขององคกร ซึ่งประกอบดวย การทํางานเปนทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
สะทอนใหเห็นผานพันธกิจที่กลุมบริษัทมุงเนน ดังนี้
- สรางสรรคสาระความบันเทิงที่สรางคุณคาและความสุขในทุกรูปแบบ
- เสริมสรางเครือขายโซเชียลเน็ตเวิรค ดวยการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ กาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสและชองทางธุรกิจใหมๆ และขยายตลาดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตคุณภาพชีวิตที่ดี
- สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
หนึ่งในเปาหมายของบริษัท คือการเปนผูนําตลาดในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย โดย
มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในทุกๆ กลุมธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา Content และ Application
ใหมๆ ทั้งทางดานสารสนเทศ บันเทิง และเกมออนไลน เพื่อตอบโจทยและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของกลุมลูกคา
ไดอยางครบถวน นอกจากนี้บริษัท ยังมีแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัททําอยู
และสามารถสนับสนุน ซึ่งกันและกันได โดยมีแผนที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจดว ยการเขารวมกับพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจสูตางประเทศตั้งแตป 2553 บริษัทใชความเชี่ยวชาญจากธุรกิจหลักที่มีนําไปตอ
ยอดขยายการลงทุ น สู ต า งประเทศ โดยปรั บ รู ป แบบเนื้ อ หาให เ ข า กั บ ความนิ ย มและวั ฒ นธรรมของแต ล ะประเทศ
ในป 2556 บริษัทไดเปดบริษัทยอยอีก 2 แหง คือ Mono Technology Vietnam Company Limited เพื่อลงทุนดานธุรกิจ
บริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศเวียดนาม และ Mono Technology Hong Kong Limited โดยมีเปาหมายที่จะ
รวมทุนกับคูคาทองถิ่นและนํา 4 ธุรกิจหลัก เขาทําการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก ธุรกิจบริการเสริมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ทั้งนี้ การลงทุนในแตละประเทศ บริษัทได
ศึกษาถึงความเปนไปได (Feasibility Study) การวางแผนบริหารการจัดการที่ดี ใชที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีที่มีความ
เชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ เพื่อใหการลงทุนเปนไปอยางรอบคอบและกอเกิดประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท
และในปลายป 2556 ธุรกิจโทรทัศนของประเทศไทยถึงจุดเปลี่ยนผานครั้งสําคัญ โดยเริ่มมีการประมูลใบอนุญาต
ทีวีดิจิตอล เพื่อดําเนินการเปลี่ยนการแพรภาพออกอากาศจากระบบอนาล็อก ไปสูระบบดิจิตอล และบริษัท โมโน บรอดคาซท
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดเขารวมการประมูลทีวีดิจิตอลในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และเปนผูชนะการ
ประมูล และไดรับใบอนุญาตในหมวดหมูนี้เปนลําดับที่ 6 ที่ราคาประมูล 2,250 ลานบาท บริษัทเตรียมความพรอมใน
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หลายๆ ดาน โดยมุงเนนนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ ควบคูไปกับความบันเทิงที่สรางสรรคใหกับผูชมรายการ ทุกเพศ ทุก
วัย ในนามชอง “โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29) ซึ่งแพรภาพออกอากาศตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 เปนตนมา ทาง
บริษัทมีการกําหนดทิศทางชองที่ชัดเจน ในการเปนชอง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” และในฐานะชองนองใหม
ชอง MONO29 ไดผลตอบรับจากผูชมเปนที่นาพอใจ มียอดเรตติ้งของผูชมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายอยูใน
อันดับเรตติ้ง 1 ใน 5 ของชองที่ผูชมนิยมมากที่สุด และมีสวนแบงการตลาดที่ 5 - 10% ของมูลคารวมของตลาดโฆษณา
ผานสื่อทีวีในปจจุบัน ซึ่งจะเปนชองทางหลักที่จะสรางรายไดหลักใหกับธุรกิจโมโน กรุปใหเติบโตตอไปในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2557 - วันที่ 13 มกราคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง แจงผลประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใชบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบความ
ชัดปกติ ซึ่งบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด เปนผูชนะการประมูล โดยเสนอราคาสุงสุดเปนลําดับที่ 6 ใน
ราคา 2,250 บาท
- วันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการรวมทุนระหวาง Mono
Technology Hong kong Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd. (บริษัท
เขารวมทุน) เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานการใหบริการขอมูลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- วันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท โมโน ทีวี จํากั ด ได จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท โมโน สปอร ต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหาร จัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา
- วัน ที่ 19 กุม ภาพัน ธ 2557 ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 2/2557 มีม ติอ นุมัติใ หนํา เสนอที่
ประชุม ผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อให
บริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จากกสทช. และการใหสัตยาบัน
การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ มูลคารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
: ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัด
ปกติ (SD) 1 ชองรายการ เปนระยะเวลา 15 ป (เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572) โ ด ย
เปนผูชนะการประมูล ตามราคาประมูล 2,250 ลานบาท
: สัญญาเชาใหบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติ กับสถานีวิทยุกองทัพบก เพื่อใชบริการสงสัญญาณโทรทัศนไปยังพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศไทย มีมูลคาเทากับผลรวมของคาเชารายเดือนๆละ ประมาณ 4.72 ลานบาท อายุ
สัญญา 14 ป 5 เดือน (เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571) เปนมูลคารวม 816.56
ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
: การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน ไดแก การ
ลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของ เปนตน มูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติใหสัตยาบันรายการดังกลาว
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- เดือนกุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ รวมมือกับ 2 สถานีโทรทัศนใหญจากประเทศเกาหลี คือ IMBC และ KBS
เพื่อนําละครซีรีสทางโทรทัศนจากเกาหลีมาเผยแพร ผานบริการ Doonung.com และ MThai.com
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 จัดงานประกาศรางวัล Mthai Top Talk-about 2014 ที่มอบรางวัลใหแกนักแสดง
ศิลปน และบุคคลหลากหลายสาขา ที่ถูกกลาวถึงมากที่สดุ บนโลกออนไลน
- เดือนเมษายน 2557 เว็บไซต Mthai.com ไดรับรางวัลจากงาน “The nine fever Award ครั้งที่ 2” ในสาขา
Online fever หรือเว็บไซตที่มีคนนึกถึงและชื่นชมมากที่สุด จากการสํารวจความนิยมของประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศในชวงปที่ผานมา
- เดือนเมษายน 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสารแจกฟรีรายเดือน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร แคมปส
สตาร (Campus Star) ที่นําเสนอความเคลื่อนไหวของนักศึกษาตางสถาบันตางๆ นิตยสาร Snap
Signature ซึ่งเปนนิตยสารแนวสตรีทแฟชั่น และ นิตยสาร its mag ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม และ
อุปกรณไฮเทคตางๆ ที่งานสัปดาหหนังสือแหงชาติครั้งที่ 42 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
- วันที่ 29 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศนชอง MONO29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใตคอนเซ็ปต
“ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตร
นานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส
- เดือนพฤษภาคม 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสาร Bioscope ซึ่งเปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอ
เรื่องราว เกี่ยวกับภาพยนตร โดยไดรับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจําหนายจากบริษัท ไบโอสโคป พลัส จํากัด
- เดือนพฤษภาคม 2557 งานแถลงขาวการจัดการแขงขัน "ไทยแลนดบาสเกตบอลลีก 2014 (TBL)" โดย
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ซึ่งจัดการแขงขันวันที่ 31 พ.ค.– 23 ส.ค. โดยทางชอง MONO29
เปน ผูสนั บสนุน การแขง ขั น และได รับ สิท ธิใ นการถ า ยทอดสดตลอดฤดูก าล รวมถึ ง ทางบริษัท ไดนํา ที ม
บาสเกตบอล โมโน แวมไพร เขารวมการแขงขันในปนี้ดวย
- เดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเยี่ยมแหงป 2557 ในงานมอบ
รางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลที่
มอบใหแกบริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบป ในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai
- เดือนกรกฎาคม 2557 คาย Mono Music เปดตัว 3 คายใหม และแยกกลุมผูฟงเฉพาะ คายโมโน ฟูโก
(Mono Fugo) กับแนวเพลงแดนซสไตลทีปอบ (T-Pop) คายเฟลโลว มิวสิค (Fellow Music) กับแนวเพลง
ฟงสบาย (Easy Listening) และคายการันต เรคคอรด (Garan Records) คายเพลงร็อก
- เดือนสิงหาคม 2557 Mono Publishing ขยายธุรกิจ โดยเปดสํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพ Her
Publishing นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของทั้งผูหญิงและผูชายในยุคปจจุบัน ซึ่งเปดตัวเลมแรกกับ
หนัง สือ “คนอะไรเปนแฟนหมี”
ซึ่งเปน ที่รูจักจากเฟซบุคที่มีคนกดไลคกวา 1 ลานคน และอีกหนึ่ง
สํานักพิมพกับ Horo Life Publishing นําเสนอหนังสือเกี่ยวกับกลุมความเชื่อเรื่องดวง ฮวงจุย การทํานาย
ตางๆ ซึ่งเปดตัวหนังสือ พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร
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- วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลาน
บาท เปน 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10
บาท และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวน 1,680 ลานหุน และเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1) จํานวน 1,540 ลานหุน
โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดจายปนผล ทางบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย เปนทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท และทุนชําระแลว 307,999,997.50 บาท
- เดือนกันยายน 2557 บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจําป 2557” จัดโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก
- วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กอตั้งบริษัทยอยแหงใหม 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด (Mono Radio)
และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด (Mono Radio Broadcast) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ
100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น “FRESZ
91.5 FM” เริ่มออกอากาศในตนป 2558
ป 2556 - เดือนมกราคม 2556 เว็บไซต เอ็มไทยดอทคอม ประกาศความพรอมในการใหบริการโฆษณาบนวีดีโอแบบ
Interaction ดวยเทคโนโลยี VAST1 และ VPAID1 เปนรายแรกๆ ของประเทศไทย ทําใหโฆษณาสามารถตอบสนอง
ลูกเลน และการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติมากกวาเดิม เพื่อกระตุนการรับชมโฆษณาที่แปลกใหม
- วันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน สําหรับกิจการไมใชคลื่นความถี่ ในนามชองรายการซาส เน็ตเวิรค (Zaa Network) จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
- เดือนมีนาคม – เมษายน 2556 คายโมโนมิวสิค เปดตัวเพลงซิงเกิ้ลแรก Make You Dance ของศิลปน
บอยแบนดนองใหม Evo Nine และเพลง Cliché ของศิลปนเกิรลกรุป Candy Mafia เพื่อรุกตลาด
ตางประเทศและเตรียมพรอมเขาสู AEC โดยใชทีม Production House อันดับหนึ่งของเกาหลี ZanyBros
เปนผูจัดทํามิวสิควีดีโอ ซึ่งมีเนื้อรองเปนภาษาอังกฤษ และจัดทําซับไตเติ้ลอีก 7 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ
อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ญี่ปุน และเกาหลี
- เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทเขาทําสัญญาการเปนหุนสวนทางการตลาดระดับภูมิภาคในการใหบริการ
ขอมูลคอนเทนทผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Regional Marketing Partnership Mobile Agreement) กับสโมสร
ลิเวอรพูล โดยเปนคูคาแตเพียงผูเดียวที่ถือสิทธิ์เนื้อหาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งลิเวอรพูลเปนหนึ่งในสโมสรฟุตบอลชื่อดังของโลก
VAST (Video Ad Serving Template) และ VPAID ( Video Player – Ad Interface Definition) เปนภาษาหรือรูปแบบที่ใชในโปรแกรมการ
ทํางานของโฆษณาประเภทวีดีโอ ซึ่งกําหนดโดย IAB (องคกรที่กําหนดมาตรฐานโฆษณาออนไลน) เพื่อใหโฆษณาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หรือลูกเลนได อาทิ เปลี่ยนภาพ เปลี่ยนสี ทําใหเกิดความนาสนใจในการรับชม

1
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- วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 กอตั้งบริษัท Mono Technology Vietnam Company Limited (Mono
Vietnam) ในประเทศเวียดนาม เพื่อดําเนินธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
- วันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) และเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย
เปนวันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใตชื่อหลักทรัพย “MONO”
- เดือนกรกฎาคม 2556 Mono Gen ไดดําเนินการซื้อธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายนิตยสารรัช (RUSH)
รวมถึงซื้อสิทธิการผลิตหนังสือ นิตยสารอินไซด ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition)
นิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition) จากบริษัท พลัส วัน มีเดีย จํากัด
เพื่อมาเสริมธุรกิจสิ่งพิมพใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
- วันที่ 9 กันยายน 2556 กอตั้งบริษัทยอยแหงใหม 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน ทีวี จํากัด (Mono TV) และ
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (Mono Broadcast) โดยบริษัทถือหุนผานบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอย ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
- วันที่ 9 ตุลาคม 2556 กอตั้งบริษัท Mono Technology Hong Kong Limited (Mono Hong Kong) ในเขต
บริหารพิเศษฮองกง เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีแนวโนมดานเศรษฐกิจที่เอื้อตอการลงทุน ทั้งดวยจํานวนประชากร และการเปดประเทศมากขึ้น ถือเปน
ตลาดใหญ ที่ สํ า คั ญ อี ก แห ง หนึ่ ง ที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาสในการขยายธุ ร กิ จ บริ ก ารเสริ ม บน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร
- เดือนธันวาคม 2556 บริษัทรวมมือกับสถานีโทรทัศน SBS ประเทศเกาหลี เพื่อนําละครซีรีสทางโทรทัศน
จากเกาหลีมาเผยแพรทางการคา ผานบริการ Doonung.com และ MThai.com นับเปนความรวมมือ
เผยแพรเนื้อหาประเภทบันเทิงรูปแบบนี้ทางอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรก
- เดือนธันวาคม 2556 บริษัทยอย 2 บริษัทเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ คือ บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด (Mono
Gen) ไดยื่นขอใบอนุญาตฯ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ และบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (Mono
Broadcast) ไดยื่นขอใบอนุญาตฯ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และชนะการประมูล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
ป 2555 - วันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมการ
ลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท
- เดือนเมษายน 2555 Mono Indo ไดเริ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย โดย
ไดรวมมือกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญอันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย คือ Indosat พัฒนา
คอนเทนท เพื่อใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
- วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00
ลานบาท เปน 115.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 155,000,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนจํานวนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
- วันที่ 25 ตุลาคม 2555 Mono Ent ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โมโน อีเวนทส จํากัด เปนบริษัท
โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
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- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางธุรกิจ
ของกลุมบริษัทใหมีความชัดเจนโดยโอนสินทรัพยและบุคลากรของ Mono Gen ในสวนงานตางๆ ไปยัง
บริษัทยอยอื่นๆ ไดแก ธุรกิจเพลง โอนไป Mono Ent ธุรกิจภาพยนตร โอนไป Mono Film และธุรกิจสื่อทีวี
โอนไป Mono Production
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 ไดมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 115.50 ลานบาท เปน 140.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 245,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) พรอม
กับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
โครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทยอยทั้งสิ้น 14 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สาย
ธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
(Entertainment Business) โดยมีภาพรวมการลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ดังนี้
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
1. บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด หรือ Mono Gen จัดตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 132 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาดานบันเทิง ไดแก นิตยสารกอซซิปสตาร
นิตยสารแคนดี้ นิตยสารอะลัวร นิตยสารรัช นิตยสารอินไซด ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย และนิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี
ฉบับภาษาไทย เรื่องสั้นละครโทรทัศนที่อยูในกระแสนิยม พ็อคเก็ตบุค หนังสือพยากรณดวงชะตา และพ็อคเก็ตบุค
เฉพาะกิจ
ชองทางจําหนายมีทั้งผานตัวแทนจําหนายหนังสือรายใหญและสงตรงใหแกผูบอกรับเปนสมาชิก ซึ่งสามารถรับสมัคร
สมาชิกทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และ E-Book ผานเว็บไซต Mbookstore.com ซึ่งเปน Online Digital Book Store
สําหรับการขายโฆษณาหนาสิ่งพิมพ มีทั้งการขายตรงใหแกเจาของสินคา และขายผานบริษัทโฆษณา นอกจากนี้
Mono Gen ยังมีสวนแบงรายไดจากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต
บนเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม
2. บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรือ Mono Travel จัดตั้งขึ้นวัน ที่ 20 มิถุนายน 2543 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ย กชํ า ระแล ว 20 ล า นบาท ประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารจองที่ พั ก แก ลู ก ค า ผ า นทางเว็ บ ไซต ได แ ก
www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
3. บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด หรือ Mono Ent จัดตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 38 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลง
ของคายโมโน มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปนและดนตรีเพื่อเอาใจกลุมผูฟง ทุกเพศทุกวัย ทั้งบอยแบนด และเกิรลกรุป เนนแนว
ดนตรีปอปและแนวเพลงฟงสบาย (Easy Listening) ซึ่งไดรับการตอบรับจากแฟนเพลงเปนอยางดี
4. บริษัท โมโน ฟลม จํากัด หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว 46 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรคุณภาพในนามคายโมโน
พิคเจอร นําออกฉายในโรงภาพยนตร ขายลิขสิทธิ์ใหสายหนังตางจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และขาย
สิทธิ์ใหกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศมาใหบริการในรูปแบบตางๆ
5. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด หรือ Mono Production จัดตั้งขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 320 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง เพื่อแพรภาพ
ออกอากาศผานระบบทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมารทโฟนและอินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนาม
Zaa Network Mono Production มีรายไดหลักจากการจําหนายโฆษณาใหกับผูสนับสนุนรายการ หรือเจาของ
สินคาหรือบริการตางๆ โดยอัตราคาโฆษณาขึ้นอยูกับความนิยมของรายการและชวงเวลาออกอากาศ รวมทั้งมีสวน
แบงรายไดจากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
6. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ย กชํ า ระแล ว 1,000 ล า นรู เ ป ย ห หรื อ ประมาณ 3.20 ล า นบาท มุ ง เน น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารส ง ข อ มู ล ทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS เปนหลัก โดยปรับปรุงเนื้อหาเดิมที่ใชในประเทศไทยใหเขากับความนิยมของกลุม
ลูกคาและใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย
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7. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด หรือ Mono Info จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 8 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) โดยเปน
ผูผลิต และพัฒนาโปรแกรมตางๆ รวมทั้งการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ของบริษัท นอกจากนี้ มีสวนงานพัฒนาเกมโปรแกรม (Application) เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ของบริษัท
8. Mono Technology Korea Corporation หรือ Mono Korea จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2554 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและและทุนที่เรียกชําระแลว 610 ลานวอน หรือประมาณ 18.5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจการใหบริการดาน
บันเทิง ที่ขยายตัวไปสูตลาดโลก และเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ธุรกิจบันเทิงของประเทศเกาหลีใต นอกจากนั้นยังมี
แผนที่จะดําเนินธุรกิจการใหบริการวิดีโอภายในประเทศ (ทั้งละคร ภาพยนต และอื่นๆ )
9. Mono Technology Vietnam Company Limited หรือ Mono Vietnam จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชําระแลว 2,082.80 ลานดองเวียดนาม หรือประมาณ 3 ลานบาท เนนธุรกิจหลัก
ทางดานใหบริการสงขอมูลทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และและธุรกิจอินเทอรเน็ต
10. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียกชําระแลว 500 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิตอล ในนามชอง MONO29
11. บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เดิมชื่อ บริษัท โมโน ทีวี จํากัด จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 25 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production
โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแขงขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหารจัดการ
ทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา
12. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียน และทุนที่เรียกชําระแลว 25 ลานดอลลารฮองกง หรือประมาณ 107 ลานบาท เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
13. บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด หรือ Mono Radio จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
1 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Technology โดย Mono Radio ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
14. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Radio Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Technology โดย
Mono Radio Broadcast ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุน ใหญ
กลุมบริษัทโมโน ไมไดเปน สวนหนึ่งของกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ และการดํา เนิน ธุรกิจหลักของบริษัทไมไดมี
ความสัมพันธ หรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงการ
ดําเนินธุรกรรมการคาโดยทั่วไป ตามที่ไดเปดเผยในสวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวขอ 12 รายการ
ระหวางกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2555 – 2557 เปนดังนี้
ประเภทรายไดตามกลุมธุรกิจ

ป 2555
ป 2556
ป 2557
ดําเนินการ % การถือหุน
โดยบริษัท ของบริษทั
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. ธุรกิจสือ่ และใหบริการขอมูล
1) กลุมธุรกิจบริการเสริมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่

Mono Tech

-

Mono Indo

100

Mono Info

100

2) กลุมธุรกิจสือ่ อินเทอรเน็ต 2/ Mono Tech

-

1,175.26

75.25

919.92

61.41

1,028.07

64.12

153.68

9.84

217.75

14.54

180.79

11.28

Mono Travel

100

Mono Vietnam

100

3) กลุมธุรกิจสือ่ สิ่งพิมพ 2/

Mono Gen

100

109.06

6.98

129.44

8.64

81.73

5.10

4) กลุมธุรกิจสือ่ ทีวี 2/

Mono
Production
Mono
Broadcast1/

100

22.35

1.43

41.12

2.75

121.92

7.61

Mono Ent

100

64.90

4.16

53.09

3.54

28.32

1.77

Mono Korea

100

Mono Film 1/

100

12.96

0.83

46.06

3.07

85.48

5.33

98.49 1,407.38

93.95

1,526.31

95.19

6.05

77.11

4.81

2. ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
1) กลุมธุรกิจเพลง 2/
2) กลุมธุรกิจภาพยนตร 2/
รายไดจากการขายและ
ใหบริการรวม
รายไดอื่น
รายไดรวม

1,538.21
23.66

1.51

90.58

1,561.87 100.00 1,497.96 100.00

1,603.42 100.00

หมายเหตุ : 1/ บริษัทถือหุน Mono Film ทางออมผานการถือหุนใน Mono Gen ซึ่งถือหุนใน Mono Film รอยละ 100
บริษัทถือหุน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางออม ผานการถือหุนใน Mono Production ซึ่งถือหุน
ใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment รอยละ 100
2/ รวมรายไดจากการนําเนื้อหา (Content) ที่ผลิตไดไปใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
 กลุมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่

สวนแบงการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่

ที่มา : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ป 2557 สํานักงาน กสทช.

รอยละของมูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
เปรียบเทียบไตรมาส 3 /2556 และไตรมาส 3/2557

ที่มา : เว็บไซตสํานักงานกสทช.

ป 2557 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รวม 100.2 ลานเลขหมาย และมีอัตราสวน
จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากรรวม (Penetration rate) เทากับรอยละ 149.6 เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมี
อัตราอยูที่รอยละ 139.2 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 โดยมีผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หลัก 3 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ
มูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวย บริการเสียง (Voice) และบริการขอมูล (Non-Voice) ในป
2555 ถึง 2556 ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีมูลคาตลาดรวม 175,626 ลานบาทและ 188,333 ลานบาท ตามลําดับ
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 และในไตรมาสที่ 3 ป 2557 มีสัดสวนการใหบริการขอมูลรอยละ 37.4 ของมูลคาตลาดรวม
เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2556 ซึ่งอยูที่รอยละ 29.5 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 แมวามูลคาตลาดรวมจะมีรายไดหลักมาจากการ
ใหบริการเสียง แตการเติบโตของตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รวมเปนผลมาจากแรงขับเคลื่อนของการใหบริการขอมูล
เปนหลัก ตลาดบริการขอมูล มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง มีผูใหบริการคอนเทนตขนาดเล็กจํานวนมาก แต
จํานวนผูใหบริการคอนเทนตขนาดใหญที่มีสวนแบงตลาดสูง และเปนผูนําตลาด มีเพียงไมกี่ราย โดยบริษัทถือเปนหนึ่งใน
ผูใหบริการคอนเทนตขนาดใหญ (Content Provider) ที่ผลิตสาระบันเทิงในรูปแบบตางๆ มีระบบเชื่อมตอใหบริการครบ
วงจรกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หลัก 3 ราย ซึ่งสามารถใหบริการลูกคาครอบคลุมเลขหมายกวารอยละ 99.3 ของ
จํานวนเลขหมายทั้งหมด
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การเติบโตของตลาดบริการขอมูล เปนผลมาจากการออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล ยาน 2.1 GHz ทําใหผูใชบริการสามารถใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วใน
การรับสงขอมูล สงผลใหความนิยมในการใชอุปกรณเคลื่อนที่สมารทโฟน แท็บเล็ตมากขึ้น และจะเปนชองทางที่ทําให
บริษัทสามารถ พัฒนาบริการเสริมดานขอมูล ไมวาจะเปนบริการบันเทิงออนไลนในรูปแบบตางๆ ที่จะตอบสนองทางเลือก
ใหแกผูบริโภคไดในหลากหลายรูปแบบ ถือเปนอีกหนึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจของผูใหบริการคอนเทนต
 กลุมธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ และสื่อทีวี

จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในป 2552 – 2557

ที่มา : ศูนยขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงานกสทช.

ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต - บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เปนแรงขับเคลื่อนหลักที่ทําให
ตลาดอินเทอรเน็ตมีอัตราการขยายตัวมาโดยตลอดหลายป ณ สิ้นป 2557 ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดมี
จํานวน 5.5 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 8.0 ตอจํานวนประชากร 100 คน เพิ่มสูงขึ้นจากป 2552 - 2556 เฉลี่ยประมาณ
รอยละ 16 ตอป และจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คิดเปนรอยละ 26.6 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ
และมีจํานวนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโครงขายโทรศัพทบาน คิดเปนรอยละ 95.7 ของจํานวนผูลงทะเบียนใช
โทรศัพทประจําที่ทั้งหมด
นอกจากนี้ การใหบริการอินเทอรเน็ตในปจจุบัน ไมเพียงแตใหบริการกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือโนตบุค
เทานั้น แตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ 3G และการพัฒนาในอุปกรณสื่อสาร
อย า ง สมาร ท โฟน แท็ บ เล็ ต ยั ง ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคให เ ปลี่ ย นไป จากผลสํ า รวจรายงานประจํ า ป ดั ช นี ชี้ วั ด
สังคมสารสนเทศป 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ( ITU) ชี้วาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใชงาน
อินเทอรเน็ตสูงเปนอันดับ 1 ของโลก โดยปนี้ประเทศไทยขึ้นมาอยูในลําดับที่ 71 จากเดิมอยูในลําดับที่ 105 (ในป 2555)
จากผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลก อันเนื่องมาจากการใชโมบายอินเทอรเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น
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มูลคาการโฆษณาผานสื่ออินเทอรเน็ตในป 2552 – 2557

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

ในป 2557 มียอดมูลคาโฆษณาของสื่อทุกประเภทอยูที่ 102,346 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.5 เมื่อเทียบกับป 2556
ที่มียอดมูลคาโฆษณาของสื่อทุกประเภทอยูที่ 113,097 ลานบาท ซึ่งสาเหตุที่มูลคาโฆษณาลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก
ปจจัยทางเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมือง แตสื่อใหม (New Media) ซึ่งเปนสื่อเฉพาะเจาะจงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดแก สื่อโฆษณาอินเทอรเน็ต และสื่อโฆษณาในระบบขนสงมวลชน มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย สาเหตุหลักมาจาก
อุ ต สาหกรรมโฆษณามี ก ารเปลี่ ย นแปลง ผู ลงโฆษณาเลื อ กที่ จะจั ด สรรงบโฆษณาบนสื่ อ แนวใหม ม ากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ครอบคลุมและตรงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายได
กวางขวางและวัดผลได ประกอบกับแรงผลักดันจากการขยายตัวของบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ และความนิยมในโมบายอินเทอรเน็ต สงผลใหมีปริมาณผูใชอินเทอรเน็ตเขาเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ดวยเหตุดังกลาว ทําใหเว็บไซต Mthai.com ของบริษัท ไดรับความนิยมและติดอันดับเว็บไซตที่มีผูเขาเยี่ยมชม
สูงสุดเปนอันดับ 4 ของประเทศ2 อีกทั้งเปนเว็บไซตที่ไดรับความสนใจจากผูลงโฆษณาอันดับตนๆ

2

จากสถิติของบริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2557
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รอยละของมูลคาการโฆษณาผานสื่อตางๆในป 2557

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ - ณ สิ้นป 2557 มูลคาการโฆษณาผานสื่อนิตยสาร มีมูลคา 4,721 ลานบาท คิดเปนรอยละ
12.9 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม จากป 2556 ซึ่งมีมูลคา 5,674 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 16.8 เนื่องจากภาพรวม
ทั้งตลาดโฆษณาลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปใชสื่อโฆษณาอื่นๆเพิ่มขึ้น อยางสื่อ
อินเทอรเน็ต หรือโซเชียลมีเดียมากขึ้น เนื่องจากเชื่อวาสื่อรองอื่นๆ เขาถึงกลุมผูบริโภคไดดีกวา ในขณะที่อัตราคาโฆษณา
ใกลเคียงกัน สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีเวลาอานนิตยสารลดลง สําหรับการแขงขันในตลาดนิตยสารคาดวา
จะยังมีการแขงขันสูงทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร ดังนั้นในอนาคตผูประกอบการนิตยสารตางๆ จึงจําเปนตอง
ปรับ ตัว ให สอดคล อ งกั บการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของผู บ ริโ ภค โดยพัฒ นาผ า นชอ งทางของเทคโนโลยี ซึ่ง ปจจุบั น
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน แท็บเล็ต ตางมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น
ธุรกิจสื่อทีวี - ตลาดมูลคาการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน ถือเปนตลาดที่ใหญที่สุดในทุกสื่อ มีอัตราการเขาถึง
ประชากรรอยละ 98 ของประชากรไทยทั้งหมด และเปนแหลงรวมเม็ดเงินจากการโฆษณาที่มีมูลคามากที่สุด ซึ่งในป 2557
มีมูลคาการซื้อขายโฆษณาถึง 63,776 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.3 ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา
นอกเหนือไปจากนี้ ธันวาคม ป 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช) ไดจัดใหมีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งทําใหจากเดิมมีชองฟรีทีวี
อนาล็อก จํานวน 6 ชอง และมีจํานวนชองเพิ่มขึ้นจากระบบทีวีดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติอีก 24 ชอง เปน
จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรทัศนในประเทศไทยครั้งสําคัญ ซึ่งทําใหสื่อทีวีเปลี่ยนแปลงไปสูการแขงขันที่เสรีมากขึ้น เปน
การสรางความหลากหลายในแงเนื้อหา ลดการผูกขาดความเปนเจาของสื่อลง มีการแขงขันในแงธุรกิจเชาเวลาโฆษณา
เพิ่มขึ้น ชวยใหบริษัทหรือองคกรธุรกิจที่ตองการประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือบริการมีทางเลือกมากขึ้น และแนวโนมอัตรา
คาโฆษณาเฉลี่ยที่ลดลง โดยมีการคาดการณวาเม็ดเงินโฆษณา จะเกิดการกระจายตัวอยางสมดุลตามฐานผูชมมากขึ้น
เนื่องจากดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตติ้งที่แมนยํา ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหแกผูซื้อเวลาโฆษณามากกวาระบบเดิม
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อีกทั้งมีการจัดหมวดหมูที่ชัดเจนทําใหผูซื้อโฆษณาสามารถเลือกซื้อเวลากับชองสถานีที่ตรงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และ
จากการคาดการณของกสทช. ในชวง 5 ปขางหนาของการเปลี่ยนสูทีวีดิจิตอลจะชวยกระตุนเม็ดเงินในอุตสาหกรรม
โฆษณาใหเติบโตขึ้นเปนเทาตัวจากปจจุบัน จากการที่จํานวนชองทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้น การปรับอัตราคาโฆษณาลงเพื่อการ
แขงขันทางธุรกิจ จะชวยใหผูประกอบการสินคาขนาดกลางและเล็กที่ไมมีโอกาสใชพื้นที่โฆษณาทางฟรีทีวีเดิม มาใชพื้นที่
โฆษณาในทีวีดิจิตอลมากขึ้น
นอกจากนี้ กสทช.ยังสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงทีวีดิจิตอล ดวยการแจกคูปองสวนลดแกทุกครัวเรือน เพื่อนําไป
แลกซื้อทีวีดิจิตอล หรือกลอง Set-top Box เพื่อแปลงสัญญาณเปนดิจิตอล ชวยลดคาใชจายประชาชน เปนแรงจูงใจให
ประชาชนสามารถเขาถึงและติดตามชมทีวีดิจิตอลที่มีชองรายการเพิ่มขึ้น ดวยคุณภาพการรับชมที่ดีกวาเดิม โดยเมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2557 ทาง กสทช. เริ่มสงมอบคูปองล็อตแรกจํานวน 4.6 ลานครัวเรือน สําหรับ 21 จังหวัดนํารองที่มีสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกวา 80% และล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีการสงมอบคูปองไปอีก 21 จังหวัด
ประมาณ 1.8 ลานครัวเรือน และล็อตที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 มีการสงมอบคูปองไปอีก 4 จังหวัด ประมาณ 0.6
ลานครัวเรือน ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีที่จะชวยผลักดันใหมีผูรับชมทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น
การเขารวมประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) เปนโอกาสที่ดีที่กลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสื่อและการ
ใหบ ริการขอ มูล ที่มีความเชี่ยวชาญสื่อ ดิจิ ตอลเปน ทุนเดิม สามารถนําธุรกิจที่มีอยู การนําคอนเทนตตางๆ อาทิ ขา ว
ลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร ศิลปน มาพัฒนาตอยอดการเขาสูธุรกิจฟรีทีวีในระบบดิจิตอลไดเปนอยางดี และการเขาสูธุรกิจทีวี
ดิจิตอล จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น และกระจายไปในธุรกิจสื่อทีวีมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะเปนลูกคาเปาหมายกลุมใหญ
ของบริษัทในอนาคต บริษัทมุงเนนการผลิต จัดหา และนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ คอนเทนตระดับพรีเมียมและการวาง
ตําแหนงทางการตลาดของชองที่ชัดเจน ในการเปนชอง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ทําใหเรตติ้งมีการเติบโต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเดือนธันวาคม 2557 มีอัตรารอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอ
นาที อายุ 4+ ขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร – วันอาทิตย เวลา 6.00 – 23.59 น. อยูที่ 0.164 จัดอยูในอันดับที่ 3 ในกลุมชอง
ทีวีดิจิตอลรายใหม และจัดอยูในอันดับที่ 8 เมื่อรวมกับชองฟรีทีวีระบบอนาล็อกเดิมที่ออกอากาศคูขนาน ซึ่งถือวาเปนการ
กาวกระโดดสําหรับชองนองใหมในแวดวงฟรีทีวีอยางดี

สวนที่ 1 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 17

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

รอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที
เดือนกรกฏาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร ( ประเทศไทย)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 กลุมธุรกิจเพลง และภาพยนตร

ศูนยวิจัยกสิกรไทย มีรายงานวาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารไดสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของคนในปจจุบัน ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟงเพลงจากซีดี ดีวีดี เปนการบริโภคในรูปแบบดิจิตอล
มากขึ้น โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เขามามีบทบาท ใหการรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป ธุรกิจบันเทิง
สามารถใชสื่อสมัยใหมเหลานี้ในการพัฒนาและนําเสนอคอนเทนตสําหรับใหบริการ ซึ่งเปนชองทางในการหารายไดที่มี
แนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและจะกลายเปนสื่อหลักในอนาคตอันใกล กลุมบริษัท โมโน อาศัยความไดเปรียบดาน
เทคโนโลยี ที่ ดํา เนิน ธุ รกิจ มายาวนาน ผลิต สาระความบัน เทิง ผา นสื่อ ดิจิตอล และสร า งความแตกตา งที่มีอ ยู ใหเกิ ด
ทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค
ในธุรกิจบันเทิงของบริษัท มิไดถือเปนคูแขงโดยตรงกับบริษัทใด โดยกลุมธุรกิจเพลง บริษัทถือเปนคายเพลงขนาด
กลาง เนนตลาดเพลงไทยสากลสไตลปอปมิวสิค ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญที่ไดรับความนิยมสูง มีกลุมผูฟงหลักคือกลุม
วัยรุน ที่นิยมบริโภคสื่อในรูปแบบดิจิตอล ศิลปนในสังกัดที่เปนที่รูจัก อาทิ วง G-Twenty Candy Mafia Cup C พีท พีระ
ฯลฯ สวนธุรกิจเพลงของบริษัทยอยในประเทศเกาหลี (Mono Korea) บริษัทดําเนินธุรกิจดานบันเทิง อันเนื่องมาจากการที่
บริษัทมีประสบการณและชองทางการติดตอดานธุรกิจเพลงกับทีมโปรดักชั่นชื่อดัง มาเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อผลิต และ
พัฒนาศิลปนของประเทศไทย เพื่อตอบสนองตลาดสากล นอกจากนี้ ตลาดคอนเทนตเพลงในประเทศเกาหลี มีอัตราการ
เติบโตคอนขางสูงอยางตอเนื่อง จึงทําใหบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ
สําหรับกลุมธุรกิจภาพยนตร บริษัทดําเนินการผลิตภาพยนตรไทย และจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากตางประเทศ
เพื่อ เขา มาฉายในประเทศ โดยมีคูแขงเปนคายหนังผูนําเขาภาพยนตรเขามาฉายในประเทศไทย แตบริษัทมีจุดแข็ ง
ในการคัดเลือกภาพยนตรที่มีคุณภาพ จากคายที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักในวงการภาพยนตร รวมถึงเปนทางเลือกชม
ภาพยนตรใหกลุมเปาหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุมภาพยนตรฮอลลิวูด ภาพยนตรเอเชียทั้งจีน ฮองกง และเกาหลี รวมถึง
ภาพยนตร คุ ณภาพในกลุ มที่ ได รั บรางวั ลจากเทศกาลหนังต างประเทศ และยั งร วมมื อกั บธุ รกิ จสื่ออิ นเทอร เน็ ตในการ
นําเสนอบริการผานเว็บไซต Doonung.com ซึ่งใหบริการกับกลุมลูกคาที่ชอบชมภาพยนตรใหสามารถรับชมไดอยางสะดวก
ผานอุปกรณดิจิตอลตางๆ อาทิ อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมารทโฟน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน
กลุมบริษัท โมโน แบงประเภทธุรกิจเปน 2 ประเภท คือ กลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content
Business) และกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) โดยแบงตามธุรกิจไดเปน 7 ธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 2. ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต 3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 4.ธุรกิจสื่อทีวี 5. ธุรกิจสื่อวิทยุ
6. ธุรกิจเพลง 7. ธุรกิจภาพยนตร โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Value Added Service Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจัดหาขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิงตางๆ (Content Provider) ที่ไดพัฒนาใหมีเนื้อหาและรูปแบบที่
สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยของคนรุนใหมที่นิยมบริโภคขาวสาร ความบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็วผานการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเปนการใหบริการทั้งในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการ
บนโมบายอินเทอรเน็ต (Mobile Internet) และโปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ บริษัทไดพัฒนาระบบโครงขายรวมกับบริษัท
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครือขายอยางตอเนื่อง จนปจจุบันสามารถรองรับการสงผานขอมูลและสาระบันเทิงใน
รูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายทุกระบบ
รายละเอียดรูปแบบบริการแตละประเภทเปนดังนี้
(1.1) บริการ SMS ใหบริการแกผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบขอความสั้น (SMS: Short Message
Service) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. บริการรูปแบบ A2P (Application-to-Person) เปนการสงขอมูลจากโปรแกรมของบริษัทผาน SMS ไปยัง
ผูใชบริการที่สมัครขอรับบริการนั้นๆ ไว เชน บริการขาวบันเทิง ดวงประจําวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด
(Real Time)
ข. บริการรูปแบบ P2A (Person-to-Application) ผูใชบริการเปนผูสงขอมูลในรูปแบบ SMS มายัง
โปรแกรมของบริษัท เชน การสงขอความแสดงความคิดเห็นมายังโปรแกรมตามหมายเลขที่กําหนดเพื่อ
แสดงผลบนหนาจอโทรทัศน (Interactive TV) ของสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนตน
(1.2) บริการ IVR เปนระบบใหบริการดวยเสียงตอบรับอัตโนมัติ ผานทางหมายเลข 1900-108-XXX และ
หมายเลข *336 โดยจะคิดคาบริการเปนนาที ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญาไดรับอนุญาตใชหมายเลข 1900-108001 ถึง หมายเลข 1900-108-200 รวม 200 หมายเลข จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 11
กันยายน 2561 และไดเชื่อมโยงระบบกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้ง 3 เครือขายเพื่อใหบริการผาน
*336 ซึ่งประกอบดวยบริการดานขอมูลที่หลากหลาย เชน บริการ *3366930 เพื่อดาวนโหลดเพลง “ความ
รักดีๆ อยูที่ไหน” ของพีท พีระ
(1.3) บริการ Ring Back Tone (RBT) เปนระบบใหบริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปจจุบัน บริษัทไดจัดเตรียมเพลง
หลากหลายแนวที่พรอมใหบริการแกลูกคา
(1.4) บริการ Mobile Internet เปนระบบใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคลื่อนที่
เชน เว็บไซต m.mono-mobile.com หรือบริการ On-deck Portal ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ใหบริการสาระบันเทิงตางๆ เชน ดูดวง ขาวดารา เปนตน
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(1.5) บริการ Mobile Application ใหบริการขอมูล และสาระบันเทิง เชน สาระขอมูลตางๆ เกมดูดวง หรือแชท
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ดวยรูปแบบโปรแกรม ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของสมารทโฟน
แตละระบบ เชน ระบบ iOS และระบบ Android ใหบริการผาน App Store ของสมารทโฟนแตละคาย
ป จ จุ บั น บริ ษั ท พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น หลากหลาย เช น โปรแกรมเกมแนวดนตรี (Rhythm
Game
Application) ไดแก “iPlayMuse” และ โปรแกรมใหบริการขาวสารและบันเทิง (Content Application)
ไดแก “Pinblog” โซเชี่ยลไดอารี่รูปแบบใหมเพื่อบันทึกการเดินทาง และ “Gossip Exclusive” ขอมูลขาว
วงการบันเทิงและภาพ คลิปปาปารัสซี่
ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในตางประเทศ
สําหรับการจัดหาผลิตภัณฑและบริการของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ สวนใหญมาจาก คอนเทนทที่มี
อยูแลวจากการใหบริการในประเทศ นํามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภคของแตละประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย
ในป 2557 จํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนเกือบ 300 ลานเลขหมาย นับเปนประเทศที่
มีจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก อีกทั้งยังติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีจํานวนผูใชบริการขอมูล
ความเร็วสูง 3G ผานโทรศัพทมือถืออีกดวย ในแงพฤติกรรมของผูบริโภคในอินโดนีเซียนิยมมีโทรศัพทเพื่อใชงานสองเลข
หมาย หรือสามารถคิดเปนคาเฉลี่ย 1.7 เลขหมายตอคน ผูใหบริการโครงขายจึงตองมีการพัฒนาเพื่อแขงขันทั้งในแงของ
คุณภาพของบริการ สัญญาณและราคาอยางตอเนื่อง
สําหรับบริการเสริมที่ไดนําไปใหบริการในอินโดนีเซียนั้นทางบริษัทไดวางแผนเพื่อรองรับลูกคาทั้งเดิมในตลาดของ
Feature Phone และกลุมลูกคาใหม Smartphone ที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคิดเปนสัดสวนประมาณ 15%
ของจํานวนเครื่องโทรศัพทมือถือที่มอี ยูในตลาด และคาดวาจะขยายเปน 40% ภายในสามป โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการ
Android ที่มีราคาถูก เริ่มตนที่ 1,800 บาท ตัวอยางบริการที่นําไปใชในประเทศอินโดนีเซีย ไดแก
•

Entertainment Clip : Clip video ที่นาสนใจตามหมวดหมูตางๆ ที่อยูในกระแสขณะนั้น

•

Fashion & Lifestyle : แฟชั่น เคล็ดลับการแตงตัว แนะนําสถานที่เที่ยวที่นาสนใจ

•

Horoscope : การพยากรณดวงหลายรูปแบบ เชน พยากรณตามวันเดือนปเกิด ตามราศี ตามปนักษัตร

ประเทศเวียดนาม
สําหรับบริษัทยอยในประเทศเวียดนาม ยังคงดําเนินการใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและ
นําเสนอรูปแบบที่เหมาะกับตลาด โดยนํา Branded Content มาใหบริการกับตลาดมากยิ่งขึ้น ไปยังกลุมลูกคาของ
Mobifone และ Vinaphone และลาสุด ทางบริษัทฯ ไดทําสัญญากับ Viettel ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีกลุม
ลูกคามากที่สุดในประเทศ ซึ่งทั้งสามบริษัทถือเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สามรายใหญที่สุด ซึ่งเมื่อรวมยอดของ
ผูใชบริการรวมของผูใหบริการเหลานี้ จะพบวามีจํานวนกวา 115 ลานเลขหมายซึ่งถือวาเปน 90% ของตลาดเลยทีเดียว
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รูปแบบการใหบริการในประเทศเวียดนาม จะเนนการนําเสนอคุณภาพของขอมูลเนื้อหาไปยังลูกคา โดยผาน
ชองทางหลัก ไดแก Mobile Browser, Application และผานทาง Operator Channel โดยเก็บรายไดผานทาง SMS และ
Mobile Operator Direct Billing นอกจากนี้ ปจจุบัน ทางบริษัทฯ ไดรวมมือกับ Mobifone ในการใหบริการ Video Portal
และ Music Portal ภายใตบริการ mCine และ mMusic อีกดวย จากประสบการณในการใหบริการบน Website ผาน
บริการ Video Portal ทําใหบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสของ Online advertising ที่จะสรางรายใหเพิ่มขึ้น ตามสภาพตลาด
Online ในเวียดนามที่กําลังมีการขยายตัวอยางมาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การรวมทุนระหวาง Mono Technology Hong Kong Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย กับ Yunnan Mono Technology
Co., Ltd. (บริษัทที่เขารวมทุน) ในการดําเนินการจัดตั้งบริษัทรวมทุนใหม โดยทาง Mono Technology Hong Kong
Limited ถือหุนในอัตรารอยละ 42 เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานการใหบริการขอมูล ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยูระหวาง
การดําเนินการจัดทําและปรับแกไขสัญญารวมลงทุน (Joint Venture Agreement) เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการดําเนิน
ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีระเบียบ และกฎเกณฑวิธีปฏิบัติที่เขมงวดและยุงยาก จึงสงผลใหการดําเนินการ
จัดตั้งบริษัทรวมทุนมีความลาชา ทั้งนี้ ผูรวมทุนทั้ง 2 ฝายมีการจัดเตรียมความพรอมทางดานโครงสรางทางธุรกิจ ระบบ
การปฏิบัติการและบุคลากร เพื่อรองรับธุรกิจไว
2. ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต (Internet Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต คือ การใหบริการขอมูลขาวสาร และสาระบันเทิงแกผูบริโภคบนโครงขายอินเทอรเน็ต และการ
ใหบริการรับจองหองพักโรงแรมออนไลน ซึ่งปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของเว็บไซตตางๆ เชน www.mthai.com
www.hotelthailand.com และ www.hotelsthailand.com เปนตน ในปจจุบันไดเพิ่มบริการ Online Video Streaming
ผานเว็บไซต www.doonung.com โดยมีรูปแบบการใหบริการ ดังตอไปนี้
(2.1) บริการ Online Video Portal ผานเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) ซึ่งเปนคอมมูนิตี้เว็บไซต
และแหลงรวบรวมวีดีโอขนาดใหญของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2557 มีผูเยี่ยมชมเว็บไซต คิดเปน
จํานวนหมายเลขไอพีที่ไมซ้ํากันที่เขามาเยี่ยมชม (Unique IP) เฉลี่ย 800,000 IP ตอวัน และเปนเว็บไซตที่มี
ผูเยี่ยมชมสูงสุดเปนอันดับ 4 ในชวงดังกลาว (สถิติจาก Truehits.net) และยังมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวด
บันเทิง ผูหญิง ผูชาย ขาว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร พยากรณดวงชะตา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบริษัทเปน
ผูใหบริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing Solution) เริ่มตั้งแตการวางแผนแคมเปญ
โฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซตของบริษัทใหตรงกับกลุมเปาหมาย ดวยรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตรโฆษณากอนรับชมคลิปวีดีโอ (Preload) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับงบประมาณ
และตามความตองการของลูกคา ปจจุบัน ไดนําเสนอเนื้อหาวีดีโอจากบริษัทคูคาและพันธมิตรมากกวา 20
ราย ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ความรู กีฬา บันเทิง
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(2.2) บริการ Online Hotel Booking ใหบริการจองที่พักแกลูกคาผานทางเว็บไซตตางๆ ดังนี้
www.hotelthailand.com เปนเว็บไซตจองที่พักสําหรับกลุมลูกคาชาวตางชาติที่ตองการมาเที่ยวประเทศ
ไทยโดยเฉพาะ เสริมดวยกิจกรรมตางๆ ที่นักทองเที่ยวตองการ อาทิ กอลฟ ดําน้ํา สปา และ ทัว รวัฒนธรรม
เปนตน
www.hotelsthailand.com เปนเว็บไซตจองที่พักสําหรับกลุมลูกคาชาวไทยและตางประเทศที่ตองการ เที่ ย ว
หาที่พักในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน เสริมดวยการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใน
รูปแบบตางๆ เชน สถานที่ทองเที่ยวสําหรับคูรัก สําหรับครอบครัว และสถานที่ทองเที่ยว สําหรับหมูคณะ
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในทุกชวงเวลาทองเที่ยว โดยบริการทั้ง การจอง โรงแรม การจองกิจกรรม
ทองเที่ยว (การแสดง การผจญภัย กีฬา) และจองตั๋วเครื่องบิน
(2.3) บริการ Online Video Streaming ใหบริการชมภาพยนตรถูกลิขสิทธิ์ออนไลน หรือชมภาพยนตรดิจิตอล
ผานเว็บไซต www.doonung.com โดยสมาชิกสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จแบบรายวัน รายเดือน ภาพยนตร
ใหบริการแกสมาชิกกวา 10,000 ชั่วโมง ใหบริการภาพยนตรไทย และตางประเทศ ซีรีส การตูน และทีวีโชว
ใหสมาชิกสามารถรับชมไดแบบไมจํากัด ผานระบบอินเทอรเน็ต
3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Publishing Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายนิตยสารชั้นนําของประเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และ E-Book ที่ตอบสนองผูบริโภค
ทั้งกลุมผูหญิง ผูชาย และไลฟสไตลตางๆ โดยผลิตนิตยสารที่เปนที่รูจัก อยางเชน นิตยสารกอซซิปสตาร นิตยสารแคนดี้
นิตยสารอะลัวร และนิตยสารประเภทเรื่องสั้นละครของสถานีโทรทัศนตางๆ ที่อยูในกระแสนิยม รวมถึงเปนผูผลิตและ
จําหนายพ็อคเก็ตบุค ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสาระที่นาสนใจในขณะนั้นๆ และดวยความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีของกลุมบริษัท
ยังนําเสนอบริการผาน Mbookstore.com ซึ่งเปน Online Digital Book Store แหลงรวมหนังสือ นิตยสารทั้งไทยและ
ตางประเทศจากหลากหลายสํานักพิมพชื่อดัง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมการประกวด Miss Gossip Girl เปนประจํา
ทุกป เพื่อคัดเลือกสาวสวยมากความสามารถ ผลิตศิลปนที่มีคุณภาพเขาสูวงการบันเทิง
ในป 2557 ทาง Mono Gen ไดซื้อสิทธิในการผลิตและจําหนายนิตยสารดังดานภาพยนตรอยาง Bioscope และ
เปดตัวนิตยสารใหมอยาง นิตยสาร Snap Signature ซึ่งเปนนิตยสารแนวสตรีทแฟชั่น และ นิตยสาร its mag ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม และอุปกรณไฮเทคตางๆ
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นอกจากนี้ ยังมีการเปดตัวสํานักพิมพใหม สําหรับผลิตพ็อคเก็ตบุค โดยเฉพาะ สําหรับแตละกลุมเปาหมาย ดังนี้
สํานักพิมพ์ เฮอร์ (Her Publishing) เพื่อนําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผูหญิงยุคปจจุบัน สะทอนถึงความ
เขมแข็งในความออนโยน ความเขาใจชีวิต และทัศนคติที่มีตอสังคม ผานเรื่องราวรวมสมัยที่ครอบคลุมทั้งไลฟสไตล การ
ทองเที่ยว การตูน บทความ และวรรณกรรมแปลสมัยใหม ซึ่งเปดตัวเลมแรกกับ หนังสือ “คนอะไรเปนแฟนหมี”
สํานักพิมพ์ โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) หนังสือที่นําเสนอคอนเทนทดานความเชื่อโหราศาสตร การ
พยากรณดานการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ ความงาม ฮวงจุย การทองเที่ยวทําบุญไหวพระ และการเสริมสรางพลัง
ชีวิตดวยธรรมชาติ ครบเครื่องทุกเรื่องราวของชายหญิงกับการดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามหลักราศีธาตุ ซึ่งเปดตัวหนังสือ
พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร
นิตยสารในเครือของบริษัท แยกตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. นิตยสารสําหรับผูชาย
นิตยสารอะลัวร (A’Lure)
เปนนิตยสารรายเดือน นําเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร (A’Lure Girls) โดยเนนการ
ถายทอดความสวยงามอยางมีศิลปะ หลากหลายสไตล
นิตยสารรัช (Rush)
เปนนิตยสารไลฟสไตลสําหรับผูชาย วางจําหนายเปนรายเดือน นําเสนอภาพของเหลา
ดารา นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต เทคโนโลยี
นิตยสารอินไซด ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition)
เปนนิตยสารรายเดือน ที่ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตอง จากสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวของทีมปศาจแดงแมนยู
นิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition)
เปนนิตยสารรายเดือน ที่ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตองจากสโมสรลิเวอรพูล เจาะลึกทุกความ
เคลื่อนไหวของทีมหงสแดงลิเวอรพูล
นิตยสารไอทีเอส แมก (its mag)
เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมและอุปกรณไฮเทคตางๆ
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2. นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ
นิตยสารกอซซิปสตาร (Gossip Star)
เปนนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงเปดตัวเปน
ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจําหนายเปนรายสัปดาห ปจจุบันไดรับความนิยมและขาย
ดีในอันดับตนๆ ของนิตยสารบันเทิงแนวนี้ เนื้อหาภายในเลมนําเสนอทุกเรื่องราวในวงการ
บันเทิง เจาะลึกคนดังในแวดวงดารา นักรอง นักแสดง ที่มีช่อื เสียงทั้งในและตางประเทศ
นิตยสารแคนดี้ (Candy)
เปนนิตยสารรายเดือนสําหรับวัยรุน วัยเรียน ที่มีความสดใส เขาถึงความสนใจและความ
ตองการของวัยรุนที่จะเรียนรูและแสวงหาสิ่งใหมๆ
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
เปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ โดย
เนนภาพยนตรชื่อดังและภาพยนตรนอกกระแส
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร (Snap Signature)
เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน แนวสตรีทแฟชั่นของเหลาบรรดาศิลปนเซเลบริตี้เมืองไทย
เพื่อใหสาวกแฟชั่นไดอัพเดทเทรนดแฟชั่น มิกซแอนดแมตชสไตลตามเหลาศิลปนคนโปรด
นิตยสารแคมปส สตาร (Campus Star)
เปน นิตยสารแจกฟรีรายเดือ น ที่นํ าเสนอเรื่อ งราวทั้ง ในและนอกรั้ว มหาวิท ยาลัย ของ
นักศึกษาสถาบันตางๆ เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาตาง
สถาบัน
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4. ธุรกิจสื่อทีวี
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงคในการ
ผลิตและนําเสนอรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความบันเทิง สาระความรูที่เปนประโยชนตอผูชม ดวยรูปแบบ
รายการที่ มี คุ ณ ภาพ เนื้ อ หาที่ ห ลากหลายและทั น สมั ย โดยออกอากาศบนหมายเลขลํ า ดั บ การให บ ริ ก าร
ชอง 29 ภายใตชื่อ “โมโนทเวนตี้ไนน” (MONO29)
MONO29 เริ่มตนดวยแนวคิดของชองในรูปแบบ “Motion Nonstop Channel” เริ่ม
ออกอากาศวันแรก เมื่อวันที่ 29

เมษายน 2557 โดยสามารถรับชมผานทางทีวี

ดิจิตอลหรือกลอง Set Top Box ทางชอง 29 หรือ รับชมผานจานดาวเทียมหรือ
เคเบิ้ลไดทางชอง 39 ดวยระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งซาวดแทร็กและพากษไทย ใน
ปจจุบัน ไดปรับการนําเสนอเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นภายใตสโลแกน “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ที่นําเสนอ
คอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร ละครและซีรีส ทั้งไทยและตางประเทศ รวมทั้งการผลิตรายการขาว รายการวาไรตี้
ตางๆ ซึ่งแพรภาพออกอากาศใหไดรับชมตลอด 24 ชั่วโมง
สําหรับกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูชมที่มีไลฟสไตลที่ชอบความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม หลากหลาย และกลุมที่
ชื่นชอบการชมภาพยนตร โดยผูชมสามารถรับชมผานชองทางตางๆ ไดอยางทั่วถึง ผานกลองรับสัญญาณในระบบดิจิตอล
กลองรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band และ KU-Band ผานเคเบิลทองถิ่น และ ผานเว็บไซต www.mono29.com
รวมถึงรับชมผานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “MONO29” ไดทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และจาก
ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี บริษัทไดพัฒนาการใหบริการโทรทัศนในลักษณะ Social TV ซึ่งใหผูชมสามารถ
ปฏิสัมพันธ (Interactive) หรือมีสวนรวมกับรายการที่ออกอากาศผาน Smart Device ตางๆ เขากับรายการที่กําลัง
ออกอากาศ และยังเชื่อมตอระหวางผูชมรายการเขาดวยกันโดยอาศัย Social Media ไดอีกดวย
ธุรกิจสื่อทีวีมีรายไดหลักมาจากการขายเวลาโฆษณาใหแกผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจาของสินคา โดย
เปนการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อชวงเวลา การไทล-อิน (Tie-in) ในรายการ ขายพื้นที่แสดงตราสินคา หรือขายเวลาเพื่อ
ผลิตรายการ หรือทําสกูปสงเสริมสินคา รวมทั้งยังมีรายไดผานอินเตอรแอคทีฟทีวี (Interactive TV)
บริษัทวางแผนผลิต และออกอากาศรายการ และวางสัดสวนของรายการ ประกอบดวย รายการบันเทิง รายการขาว
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะ และรายการเด็กและเยาวชน ในสัดสวนรอยละ 70 : 25 : 5 โดยมีแนวคิดรูปแบบรายการ
ตางๆ ดังนี้
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 รายการบันเทิง
ซีรี่ย / ภาพยนตร
กลุมบริษัทซึ่งอยูในธุรกิจการใหบริการดานความบันเทิง ไดมีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งซีรี่ย และภาพยนตร
จากตางประเทศ โดยเปนลิขสิทธิ์ที่สามารถเผยแพรไดทุกชองทาง (All Rights) เพื่อนํามาบริหารจัดการคอน
เทนตเพื่อใหบริการผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ ทีวีดิจิตอล และทีวีดาวเทียม
รายการวาไรตี้และไลฟสไตล
กลุมบริษัทมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบรายการประเภทนี้ จึงจะดําเนินการผลิตรายการเอง โดยเนื้อหาของ
รายการจะเนนนําเสนอความคิดสรางสรรค ความรูดานตางๆที่เปนประโยชน รวมถึง แฟชั่น ความบันเทิงในดาน
ตางๆ เชน รูปแบบการใช ชีวิตที่หลากหลายของดาราและผูมีชื่อเสียง ซึ่งผูชมสามารถนํา ขอความ ความรู
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นที่ไดจากรายการไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
กีฬา
บริษัทมีแผนงานจัดซื้อลิขสิทธิกีฬาจากตางประเทศ เพื่อสรรหารายการมุงสรางความรูและความเพลิดเพลิน
ดานกีฬา นันทนาการ รวมทั้งรายการที่สงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน
เกมสโชว
บริษัทจัดหาผูรวมผลิตที่เปนพันธมิตร (Partner) หรือจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมสโชวจากตางประเทศ เพื่อนําเสนอความ
แปลกใหม ทันสมัยใหแกผูชม
ละคร
บริษัทผลิตละครเอง หรือจัดหาพันธมิตร (Partner) มาชวยดําเนินการผลิต โดยละครมีแนวคิดที่จะเนนการ
ยกระดับมาตรฐานทั้งดานเนื้อหา และการถายทํา เพื่อทําใหผูชมไดรับอรรถรสที่ครบถวน และสรางความบันเทิง
ในการรับชม
 รายการข่ าวสาระที่เป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณะ
บริษัทมุงเนนนําเสนอขาว รวมถึงการวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ รวมทั้งนําเสนอ
ขอมูลครบทุกดาน เพื่อสงเสริมการรับรูขาวสารที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ผูชมสามารถพิจารณาขอมูลที่ไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพ
 รายการเด็กและเยาวชน
บริษัทนําเสนอรายการที่เปนประโยชนเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเนื้อหาสวน
ใหญจะชวยเสริมสรางความรูและความเขาใจ รวมถึงสรางสรรคความคิดและจินตนาการแกเด็กและเยาวชน
อยางเหมาะสม ควบคูไปกับการสรางความบันเทิง
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ทั้งนี้ ชอง MONO29 ไดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธชองใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และเปนการคืนกําไรใหแกผูชม
กับกิจกรรม “MONO29 BIG ENTERTAINMENT” ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ซึ่งยกขบวนนักแสดงจาก
ภาพยนตรชื่อดัง อาทิ Spiderman, Shrek, Captain Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean), Indiana Jones, Cat
women ฯลฯ ลงพื้นที่โปรโมททั่วกรุงเทพฯ และอีก 18 จังหวัด พรอมกิจกรรมสุดพิเศษ คอนเสิรตสุดมันส และของรางวัล
รวมมูลคากวา 1,500,000 ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังมี ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเปนผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศน
ประเภทบันเทิงมาตั้งแตป 2553 ภายใตชองรายการ “ซาสเน็ตเวิรค (Zaa Network)” นําเสนอรายการที่หลายหลายและมี
คุณภาพ ถายทําดวยระบบการออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) โดยออกอากาศผานชองทีวีดาวเทียมในระบบ
C-Band ไดแก จานดํา Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI และ Thaisat และ ระบบ KU-Band ไดแก จานเหลือง
DTV และ PSI OK จานรับสัญญาณของ CTH เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กลอง IPTV ของ 3BB TOT และ Vooz
5. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง

โดยการเขารวมประมูลเวลาและ

ดําเนินการจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มรวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนยการทหารมา กองทัพบก เพื่อประกอบธุรกิจ
ในเชิงพาณิชย โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น “FRESZ 91.5 FM” ซึ่งจะเปนคลื่นวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค
รวมไวในหนึ่งเดียว ในรูปแบบ “Music Timeline เพลงเพราะหลากยุค สําหรับคนทุกวัย” โดยเริ่มออกอากาศในตนป 2558
6. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ในป 2557 โมโน มิวสิค ตองการแตกไลนธุรกิจกลุมเพลงใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเปดคายเพลงเปน 3 แนว เพื่อสราง
แบรนดใหชัดเจน และเจาะกลุมคนฟงทุกรูปแบบ อันไดแก คายโมโน ฟูโก (Mono Fugo) คายเฟลโลว มิวสิค (Fellow
Music) และคายการันต เรคคอรด (Garan Records) ซึ่งอยูภายใตคาย โมโน มิวสิค (Mono Music)
ศิลปนในคายโมโน มิวสิค แบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก
1. กลุมศิลปนที่เนนความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ภายใตคายโมโน ฟูโก ประกอบดวย
ศิลปนแนวเพลงแดนซสไตลทีปอบ (T-Pop) ทั้งเกิรลกรุป อยาง “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty) และ “แคนดี้มาเฟย”
(Candy Mafia) และกลุมบอยแบนด อยางวง “อีโว ไนน” (Evo Nine) ที่มีความสามารถทั้งการรองและการเตน
ที่มีคุณภาพ เจาะกลุมผูฟงทั้งในประเทศและตางประเทศ
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2. กลุมศิลปนที่เนนตลาดภายในประเทศ
ภายใตคายเฟลโลว มิวสิค กับแนวเพลงฟงสบาย(Easy
Listening) ดวยเนื้อเพลงที่เขาถึงความรูสึกของคนฟง ประกอบดวยศิลปน อยาง พีท พีระ แปง ณัฐณิชา ออน
ลัคนา นอกจากนี้ยังไดผลิตโปรเจคใหม “ดิ เอมตี้ รูม” (The Empty Room) อัลบั้มรวมเพลงเพราะสําหรับ "คนที่
ไมมีใคร" ซึ่งไดรวมงานกับศิลปนคุณภาพอีกมากมาย อาทิ หนึ่ง อภิวัฒน ปน ไพบูลยเกียรติ บีม จารุวรรณ
โตน โซฟา หนุย นันทกานต แอน ธิติมา แอร ภัณฑิลา จิ๊บ เบญจณัฎฐ ต็อง วิตติวัต และมิสซิส สเลฟ และ
คายการันต เรคคอรด คายเพลงร็อก กับศิลปน วงเอสพีเอฟ (SPF) และปน สเตตัส ซิงเกอร
ธุรกิจเพลงในประเทศเกาหลี
สําหรับบริษัทยอยในประเทศเกาหลี (Mono Korea) บริษัทไดปรับแผนธุรกิจจากการดําเนินธุรกิจหลักทางดานการ
พัฒนาโปรแกรม (Application)

เพื่อจําหนายในประเทศเกาหลี มาเปนธุรกิจดานบันเทิง โดยเริ่มตนดวยธุรกิจเพลง

เนื่องมาจากการที่บริษัทมีประสบการณและชองทางการติดตอดานธุรกิจเพลงกับทีมโปรดักชั่นชื่อดัง มาเปนระยะเวลาหนึ่ง
ในการผลิต และพัฒนาศิลปนของประเทศไทย เพื่อตอบสนองตอตลาดสากล นอกจากนี้ ตลาดเพลงในประเทศเกาหลี
ไดรับความนิยมไมเฉพาะแคในประเทศเกาหลี แตไดรับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก จึงมีอัตราการเติบโตที่คอนขาง
สูง ทําใหบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ โดยในป 2557 บริษัทไดมีการขยายธุรกิจดานเพลงไปสูวงการ K-Pop โดย
เปดคายเพลงในนาม โมโน มิวสิค โคเรีย (Mono Music Korea) เพื่อผลิตศิลปนของตนเอง โดยเดือนกุมภาพันธ 2557
บริษัทเปดตัวศิลปนเดี่ยว 2 สไตล อยาง “ วิค (VIC)” กับแนวเพลงฟงสบายๆ และ “บี-ร็อค (B-ROCK)” กับแนวเพลงฮิป
ฮอปสนุกสนาน และในชวงปลายป ยังเปดตัวบอยแบนด นามวา “เอเชี่ยน (A.cian)” ประกอบดวยศิลปนบอยแบนด 5 หนุม
สัญชาติเกาหลีแท พรอมซิงเกิ้ลแรก “เอาช (Ouch)” ที่นํากีฬาการตอยมวยมาใสไวในทาเตนเพลง ซึ่งไมเพียง แตการ
โปรโมทใหเปนที่รูจักในประเทศเกาหลี ทางบริษัทยังไดวางแผนประชาสัมพันธไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
7. ธุรกิจภาพยนตร (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ผลิตภาพยนตรไทยที่มีคุณภาพมาตั้งแตป 2547 โดยผลิตภาพยนตร
หลากหลายแนว ทั้งแนวแอคชั่น แฟนตาซี ผจญภัย สยองขวัญ และภาพยนตรโรแมนติก ทั้งฉายในโรงภาพยนตร และ
สงออกภาพยนตรไปยังตลาดตางประเทศ โดยเขารวมกับเทศกาลภาพยนตรของแตละประเทศ และเพื่อใหผูชมภาพยนตร
มีทางเลือกในการรับชมภาพยนตรที่หลากลาย
ทางบริษัทยังดําเนินธุรกิจจัดหา จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร ซีรี่ส ละคร เกมสโชว และรายการที่นาสนใจ จากผูผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศ ไดแก พระนครฟลม เอ็มพิคเจอรส ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท และตางประเทศ
ทางยุโรป-อเมริกา Europa Voltage Pictures ทางเกาหลี Showbox Motion Picture KBS MBC SBS ทางจีนและ
ฮองกง Emperor Universe Mei Ah ฯลฯ และนําเสนอผานสื่อแตละชองทางของบริษัท อาทิ การบริการของเว็บไซตดูหนัง
ดอทคอม (Doonung.com) และการออกอากาศผานชองโมโน ทเวนตี้ไนน
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ป 2557 บริษัทไดนําภาพยนตรตางประเทศเขาฉายในโรงภาพยนตรรวม 9 เรื่อง เปนภาพยนตรฝงยุโรป –
อเมริกา 5 เรื่อง ไดแก ผวา ศพ นรก (Open Grave), เรื่องฟนฟน มันสตองแชร (Thanks for Sharing), เกรซ ออฟ โมนาโก
(Grace of Monaco), เดอะโฮมสแมน ศรัทธา ความหวัง แดนเกียรติยศ (The Homesman) และรักไดมั๊ย ถาหัวใจแอบรัก
(What If) นอกจากนี้ยังมี ภาพยนตรจีนอีก 3 เรื่อง ไดแก ปดหนวยลา คนหมาเดือด (Badges of Fury) อึ้ง ทึ่ง สู (Once
upon a Time in Shanghai) และโคตรเซียนมาเกาเขยาเวกัส (From Vegas to Macau) และภาพยนตรการตูนอนิเมชั่น 1
เรื่อง ไดแก มาลายแสบซาส ตะลุยปาซาฟารี (Khumba) ลวนแตเปนภาพยนตรคุณภาพที่ไดรับรางวัลจากเทศกาลหนัง
รวมถึงนําแสดงโดยนักแสดงชั้นนําของวงการภาพยนตร จึงไดรับความสนใจจากผูชมภาพยนตรเปนอยางดี และมีแผนที่จะ
นําภาพยนตรตางชาติทั้ง ฮอลลีวูด เอเชีย รวมถึงหนังคุณภาพที่ไดรับรางวัลจากเทศกาลหนังตางๆ เขามาฉายในโรง
ภาพยนตรไทยอยางตอเนื่องในป 2558
นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการผลิตภาพยนตรไทย เพื่อฉายในโรงภาพยนตร โดยในป 2557 ที่ผาน ไดเปดกลอง
ภาพยนตรจํานวน 2 เรื่อง ไดแก ภาพยนตรโรแมนติก ดรามา เรื่อง “คนอกหัก” นําแสดงโดยพระเอกชั้นนําสามคน ไดแก
อนันดา เอฟเวอริ่งแฮม, นาวิน ตาร และโทนี่ รากแกน ประกบกับนางเอก หยก ณปภัสร และภาพยนตรเรื่อง “2538 อัล
เทอรมาจีบ” นําแสดงโดย นางเอก ใบเฟรน พิมพชนก ประกบพระเอกใหม เนตั้น แดนอรุณ เรื่องนี้เปนภาพยนตรที่จะพา
ยอนเวลากลับไปในปพ.ศ. 2538 ในบรรยากาศยุครุงเรืองของดนตรีอัลเทอรเนทีฟที่โดงดังอยูในเวลานั้น
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สําหรับธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งเปนธุรกิจหลัก บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาและจัดหาเนื้อหา
ขอมูล (Content) ที่มีความนาสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนทดานตางๆ อาทิ ทีมผลิตนิตยสาร
กอซซิป สตาร ทีมผลิตรายการโทรทัศนชอง โมโนทเวนตี้ไนน (MONO29) ทีมผลิตเพลงคายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร
คายโมโน ฟลม เปนตน รวมถึง บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์และจางการผลิตคอนเทนทตางๆจากภายนอก ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อใหคอนเทนทมีความหลากหลายและตอบสนองในทุกความตองการของผูบริโภค
บริ ษั ท นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารซึ่ ง เป น คอนเทนท ผ า นสื่ อ ช อ งทางต า งๆ
โทรศัพทเคลื่อนที่ สมารทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอรเน็ตทีวี และอุปกรณสื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ

อั น ได แ ก คอมพิ ว เตอร
บริษัทไดมีการจัดหา

อุปกรณเครื่องมือ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมตอและสงขอมูลใหกับลูกคา โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเสถียรและความรวดเร็วในการใหบริการ
บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสายงานเขามารวมงาน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกดาน ทั้งบุคลากรเบื้องหนา อาทิ ศิลปน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ไดมีการจัดอบรมและพัฒนาการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทไดปรับปรุงกลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม เพื่อใหทันกับการ
ขยายธุรกิจที่มีอยางรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและวาง
แนวทางในการบริหารจัดการระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน โดยทําหนาที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ใหอยูภายในระดับที่เหมาะสม และรายงานสถานะตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอลไมเปนไปตามที่คาดการณในชวงแรก
การใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลถือเปนการเริ่มตนธุรกิจใหมของบริษัท ตองใชเงินลงทุนสูง ไมวาจะเปน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ คาอุปกรณ คาตกแตงสตูดิโอ คาผลิตรายการ และคาใชจายอื่นๆ รวมถึงการ
ลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตเพื่อนํามาลงชอง จากคายหนังทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่รายไดคาโฆษณาซึ่งเปน
รายไดหลักจากการทําธุรกิจ ในชวงแรกยังไมสูงนัก เนื่องจากตองใชเวลาในการสรางฐานผูชมและความนิยม อีกทั้งการที่
กสทช. เปดประมูลใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจจํานวน 24 ชอง จากเดิมมีฟรีทีวีในระบบอนาล็อก
เพียง 6 ชอง ทําใหเจาของสินคาหรือบริการและเอเจนซี่โฆษณามีทางเลือกในการซื้อสื่อโฆษณามากขึ้น นอกจากนี้ ในชวง
ครึ่งปแรกของป 2557 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นมีผลกระทบใหเศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว ซึ่ง
กระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการใชจายและลงทุน และกระทบถึงอุตสาหกรรมโฆษณาเชนกัน ซึ่งจากรายงาน
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) คาดการณวาจะยังมีผลตอเนื่องไปจนถึงป 2558 ดวยปจจัย
ดังกลาว สงผลใหมีความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดการณ ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทโดยรวม
อยางไรก็ดี การสรางฐานผูชมและความนิยมในชองเปนสิ่งสําคัญ ที่สรางความมั่นใจใหแกผูซื้อสื่อโฆษณาวา
สินคาและบริการจะเขาถึงกลุมเปาหมายตามที่ตองการ ทางชองจึงใหความสําคัญกับการจัดหาและพัฒนาคอนเทนตที่
เขาถึงกลุมผูชมใหไดมากที่สุด และการทําการตลาดเปดตัวชองทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสรางแบรนดใหเปนที่จดจํา รวมถึงมีการ
ปรับผังรายการของชองใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันกับการแขงขันที่ดุเดือดในกลุมธุรกิจทีวีดิจิตอลอยูตลอดเวลา
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มีตอธุรกิจการใหบริการเสริมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่
ในปจจุบัน พบวาพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยโทรศัพทประเภทสมารท
โฟนไดรับความนิยมมากขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการรับสงขอมูลพัฒนาจาก 2G ไปเปน 3G ทําใหการรับสงขอมูลมี
ความสะดวกรวดเร็ว ราคาของสมารทโฟนและอัตราคาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทถูกลงจากเมื่อกอน รวมถึง
ความสามารถที่หลากหลายของตัวเครื่อง ผานแอพพลิเคชั่นตางๆ อาทิ การถายภาพ การถายวิดีโอ การแชรขอมูล ฯลฯ
นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอสังคมเปนอยางมาก ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางผูคนบนโลกมีความ
ใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น สามารถอัพเดททุกเรื่องราวกับเพื่อนหรือบุคคลบนโลกโซเชียลไดตลอดเวลา สอดรับกับเทรนดของ
ผูบริโภคที่วา “ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้” ดังจะเห็นไดจากโปรแกรมยอดนิยมอยางไลนและเฟสบุคที่มีผูใชบริการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ซึ่งจะสงผลตอการใชบริการโทรศัพทมือถือในรูปแบบบริการเสริมผานขอความสั้น (SMS) ลดจํานวนลง และจะกระทบตอ
รายไดธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทซึ่งเปนธุรกิจหลักในอนาคต
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นอกเหนือจากการที่บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธุรกิจ และไมไดพึ่งพิงรายไดหลักจากธุรกิจ
บริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่เพียงธุรกิจเดียว บริษัทยังปรับกลยุทธ รวมถึงเพิ่มการพัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นใหมๆ
เพื่อรองรับการใชงานของสมารทโฟนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังวางแนวทางของธุรกิจเดิมที่ยังคงเปนจุดแข็งของบริษัทให
ชัดเจน โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หลักทั้ง 3 ราย อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งเจาะ
กลุมเปาหมายที่มีความจําเปนในการใชบริการ อยางเชนการใชบริการระบบการชําระเงินผานชองทาง SMS รวมถึงการ
พัฒนาบริการเสริมไปยังประเทศที่ยังมีความตองการใชบริการอีกดวย
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร
บริษัทตระหนักดีวาการประกอบธุรกิจของบริษัท สวนใหญมาจากแรงสนับสนุนและความทุมเทในการทํางานของ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเฉพาะดาน รวมทั้งศิลปนและทีมงานสนับสนุน (People-based) ซึ่ง
บริษัทถือวาบุคคลเหลานี้เปนทรัพยากรที่มีคุณคา เปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคผลงานและผลักดันธุรกิจใหเติบโต หาก
บริษัทตองสูญเสียบุคลากรที่มีคาเหลานี้ไป อาจตองใชเวลามากในการสรางบุคลากรทดแทน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานนี้ จึงเนนการใหความสําคัญกับบุคลากร โดยสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจ
ในธุรกิจ และการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุมบริษัทใหมากที่สุด รวมถึงการใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการทํางาน การจายผลตอบแทนและสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม เทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสรางแรงจูงใจที่จะรวมงานกับบริษัทในระยะยาว ในสวนของศิลปนในสังกัดจะไดรับการวาง
แผนการบริหารคอนเทนทในรูปแบบที่ครบวงจร ทั้งดานการนําเสนอผลงาน การปอนงาน และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอ
ศิลปนอยางตอเนื่อง ใหรูสึกถึงความมีสวนรวมในการดําเนินงาน สรางความมั่นคง และพรอมที่จะเติบโตไปกับกลุมบริษัท
1.4 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ผูถือหุนใหญของบริษัท คือ นายพิชญ โพธารามิก ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 72.00 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวารอยละ 50 เปนเสียงขางมาก
สามารถควบคุมมติที่ ประชุมผูถือ หุนและควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมี
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มี
การแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถวงดุลการ
ตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยวาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกที่เปนอิสระ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ลานบาท)
1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
244.49
เปนเจาของ

ไมมี

2. สวนปรับปรุงอาคาร

52.77

3. อุปกรณ เครื่องตกแตง และ
เครื่องใชสํานักงาน

90.39

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 2.03
ลานบาท

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณ

98.82

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 32.76
ลานบาท

5. ยานพาหนะ

12.89

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับสถาบันการเงิน วงเงิน
13.49 ลานบาท

6. สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม

เปนเจาของ

ภาระผูกพัน

ไมมี

4.46
503.82

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยเป น เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เ ว็ บ ไซต โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร เพลง และวีดีโอ รายละเอียดมีดังนี้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายละเอียดการตัดจําหนาย
(ลานบาท)
57.95
ตามอายุการใชงาน / พิจารณาการดอยคา

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลง และ
วีดีโอ

566.52

ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุการใหประโยชน

ลิขสิทธิ์อื่น

98.96

คอมพิวเตอรซอฟตแวร

29.45

พิจารณาการดอยคา / ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุ
การใหประโยชน
ตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชน

งานระหวางผลิต
รวม

469.35
1,222.23
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4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเชา
บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่
เกี่ยวของกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
คูสัญญา

สถานที่เชา

จํานวนปที่เชา

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม

วันสิ้นสุด

พื้นที่
(ตร.ม.)

1.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 501

3 ป

1-ต.ค.-57

30-ก.ย.-60

98

2.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 502

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

91

3.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 505

3 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

100

4.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 507

3 ป

1-ก.พ.-57

31-ม.ค.-60

40

5.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 508

3 ป

1-ต.ค.-57

30-ก.ย.-60

138

6.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 509

3 ป

1-ต.ค.-57

30-ก.ย.-60

119

7.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 510

3 ป

15-มิ.ย.-57

14-มิ.ย.-60

94

8.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 511

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

119

9.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 512

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

119

10.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 513

3 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

106

11.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 517

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

35

12.
13.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 519
ชั้น 11

3 ป
2 ป 2 เดือน

17-มี.ค.-57
1-ก.ค.-57

16-มี.ค.-60
31-ส.ค.-59

111
1,417

14.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 12 หอง 1202B

3 ป

1-ก.ย.-57

31-ส.ค.-60

260

15.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1401A

3 ป

1-ต.ค.-56

30-ก.ย.-59

118

16.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1401B

3 ป

1-พ.ย.-57

31-ต.ค.-60

169

17.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1404B

3 ป

1-ก.ค.-57

30-มิ.ย.-60

110

18.
19.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1401C
ชั้น 16

3 ป
3 ป 2 เดือน

1-ส.ค.-57
1-มิ.ย.-57

31-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60

98
1,417

20.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 17

3 ป

1-มี.ค.-57

28-ก.พ.-60

1,417

21.
22.
23.
24.

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

ชั้น 31
ชั้น R1 หอง UPS
ชั้น R2 หอง R201
ชั้น R2 หอง R202

2 ป
2 ป 10 เดือน
2 ป 5 เดือน
2 ป 3 เดือน

1-ม.ค.-57
1-ก.ค.-57
1-ก.ค.-57
1-ก.ค.-57

31-ธ.ค.-59
30-เม.ย.-60
30-พ.ย.-59
30-ก.ย.-59

1,788
53
342
60

25.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น PG หอง 1

2 ป

1-ม.ค.-56

31-ธ.ค.-57

80

26.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P1 หอง 1

2 ป

1-ก.พ.-57

31-ม.ค.-59

21

27.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P3 หอง 2

2 ป

1-ส.ค.-57

31-ก.ค.-59

21

28.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P5 หอง 9

2 ป

1-เม.ย.-57

31-มี.ค.-59

12

29.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P5 หอง 7

2 ป

1-มิ.ย.-57

31-พ.ค.-59

15

30.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P8 หอง 15

2 ป

1-ส.ค.-57

31-ก.ค.-59

11

31.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9 หอง 18

2 ป

6-มี.ค.-57

5-มี.ค.-59

21

32.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9 หอง 19

2 ป

6-มี.ค.-57

5-มี.ค.-59

11

33.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9 หอง 20

2 ป

6-มี.ค.-57

5-มี.ค.-59

11

34.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้นดาดฟาติดตั้งจานดาวเทียม

3 ป

15-มี.ค.-56

14-มี.ค.-59

-

35.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

พื้นที่ปดปายหนาอาคาร

3 ป

1-มี.ค.-56

28-ก.พ.-59

-
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4.3.2

สัญญาใหบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
1) สัญญากับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ตอมาบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โอนสิทธิรับเงินใหแก บริษัท ไมโมเทค จํากัด)
สัญญา

สัญญาใหบริการเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให บ ริก ารข อ มู ล สารสนเทศแกลู ก ค า เริ่ม 1 มิถุนายน 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป

สัญญาใหบริการเสริม ใหบริการดาวนโหลดเพลงเพื่อมาเปน เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ประเภท Calling Melody เสียงสัญญาณรอสาย
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
สัญญาใหบริการ SMS

บริการรับสงขอความ (SMS: Short เริ่ม 1 เมษายน 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
Message Service) ผานเครือขาย ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 6 เดือน

2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล
(Content Provider
Access Agreement)
สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท
(AUDIOTEX)
สัญญาใหบริการ SMS

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให บ ริ ก ารข อ มู ล สารสนเทศแก ลูก ค า เริ่ม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ DTAC
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท เริ่ม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ผ า นโครงข า ยโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข อง ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
ดีแทคโดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
บริการรับสงขอความ (SMS: Short เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
Message Service) ผานเครือขาย ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ DTAC
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป

3) สัญญากับบริษัท ทีเอ ออเร็นจ จํากัด (ปจจุบันคือ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด)
สัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท
(AUDIOTEX)
สัญญาใหบริการขอมูล
ทางโทรศัพทเคลื่อนที่

รายละเอียดบริการ
ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ ทรู
โดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx
ให บ ริ การข อ มู ล สารสนเทศแก ลูก ค า
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ True Move

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ม 23 มกราคม 2547 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
เริ่ม 20 มิถุนายน 2546 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
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4) สัญญากับบริษัท เรียลมูฟ จํากัด
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคาที่ เริ่ม 1 มกราคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทางโทรศัพท
ใช บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข อง ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
เรียลมูฟ
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
5) สัญญากับบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท เริ่ม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561 มี
ทางเสียงดวยโทรศัพท ผานเลขหมาย 1900-xxx-xxx
อายุสัญญา 15 ป
6) สัญญากับผูใหบริการในประเทศอินโดนีเซีย
สัญญา
สัญญาใหความรวมมือทาง
ธุรกิจกับ PT Indosat Tbk.
สัญญาใหความรวมมือทาง
ธุรกิจกับ
PT Telekomunikasi Selular
สัญญาใหความรวมมือทาง
ธุรกิจกับ PT Triyakom

รายละเอียดบริการ
ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา
1 ป และสามารถตออายุไดตามความตกลงรวมกัน
เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา
1 ป และสามารถตออายุไดตามความตกลงรวมกัน

ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป

7) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเกาหลี
สัญญา
Pictorials / Video
contents supply
contract กับ Earlysoft
Co., Ltd.
สัญญาใหความรวมมือ
ทางธุรกิจกับ SK
Telecom Co., Ltd.
Content Supply
Agreement กับ KT
Hitel Co., Ltd.

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 9 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 9 กันยายน
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
2555 ทั้ ง นี้ หากทั้ ง 2 ฝ า ยไม มี เ จตนาจะยกเลิ ก
สัญญา ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกคราว
ละ 1 เดือน จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
ป ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
2555 ทั้ ง นี้ หากทั้ ง 2 ฝ า ยไม มี เ จตนาจะยกเลิ ก
สัญญา ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกคราว
ละ 3 เดือน จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
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8) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเวียดนาม
สัญญา
สัญญาใหความรวมมือ
ทางธุรกิจกับ Viettel
Telecom Co., Ltd

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 25
กรกฎาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้
หากทั้ง 2 ฝายมีเจตนาตออายุสัญญาจะตองลงนาม
ในสัญญาในสัญญาฉบับใหม
สัญญาใหความรวมมือทาง ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยสัญญามีระยะเวลา
ธุรกิจกับ Violet
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
1 ป ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
Communication
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
Corporation (“VIOLET
CORP”)
4.3.3

รายละเอียดบริการ
ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่

สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใชบริการ

เพื่อใชออกอากาศรายการทีวีผาน

เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ

ดาวเทียมภายใตชองสัญญาณ

กุมภาพันธ 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

บมจ. ไทยคม

KU-Band, C-Band

ความตกลงรวมกัน

สัญญาใชบริการรวม

เพื่อใชบริการรวมสัญญาณและ

เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24

สัญญาณ กับบจก. ทีซี บรอด บริการโครงขายโทรทัศน

เมษายน 2560

คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

คาสติ้ง

ความตกลงรวมกัน

สัญญาเชาใชบริการโครงขาย บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบ

เริ่ ม วั น ที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31

โทรทัศนประเภทที่ใชคลื่น

อัด รวมสัญญาณ และผสมสัญญาณ พฤษภาคม 2571 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความถี่ภาคพื้นดินในระบบ

โทรทัศน ตลอดจนแปลงความถี่ และ ความตกลงรวมกัน

ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน

สงสัญญาณโทรทัศนที่บีบอัดแลวไป

ความคมชัดปกติ

ยังสถานีเครือขาย เพื่อใหสัญญาณ
โทรทัศนสามารถออกอากาศไปยัง
พื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย
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2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใชบริการ

เพื่ อ ใช อ อกอากาศรายการที วี ผ า น เริ่ ม วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2556 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 28

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ

ดาวเที ย มภายใต ช อ งสั ญ ญาณ กุมภาพันธ 2558 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

บมจ. ไทยคม

KU-Band, C-Band

ความตกลงรวมกัน

สัญญาคาใหบริการโครงขาย เพื่อใชเปนโครงขายในการกระจาย เริ่ ม วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2556 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 28
สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่น

กุมภาพันธ 2558 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

สัญญาณ

ความถี่ (MUX) กับบจก. ทีซี

ความตกลงรวมกัน

บรอดคาสติ้ง
3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินใน เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
ระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารทาง เมษายน 2572
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชั ด ปกติ ช อ งรายการ 29
โมโน ทีวี (29 Mono TV)

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
ชองอลัวร ชาแนลกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
ชองซาส เน็ตเวิรคกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เพื่ อ ให บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ เริ่ ม วั น ที่ 25 มี น าคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
โทรทัศนชองรายการอลัวร ชาแนล
มีนาคม 2559 โดยการยื่นคําขออนุญาตใหมในกรณีที่
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ หากไม ป รากฏว า เคยละเมิ ด
เงื่อนไขการอนุญาตการใหบริการกิจการกระจายเสียง
จะไดรับใบอนุญาตใหมที่มีอายุไมเกิน 14 ป
เพื่ อ ให บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ เริ่ ม วั น ที่ 25 มี น าคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
โทรทัศนชองรายการซาส เน็ตเวิรค
มีนาคม 2559 โดยการยื่นคําขออนุญาตใหมในกรณีที่
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ หากไม ป รากฏว า เคยละเมิ ด
เงื่อนไขการอนุญาตการใหบริการกิจการกระจายเสียง
จะไดรับใบอนุญาตใหมที่มีอายุไมเกิน 14 ป
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4) สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
ประเภท
กรมธรรม

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม
บมจ.
ประกัน
กรุงเทพ
ความเสี่ยง ประกันภัย
ภัยทรัพยสิน

ทุน
ระยะเวลา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ประกัน
ผูเอาประกันภัย
ประกันภัย
(ลานบาท)
บมจ.โมโน
1. เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตงติดตั้งตรึงตรา 215.42 28 ธ.ค. 2557 28 ธ.ค. 2558 เทคโนโลยี จํากัด
ส ว นต อ เติ ม ต า งๆ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ
และ/หรือ บริษัท
เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
ในเครือ
ตางๆ คอมพิวเตอรแมขาย(SERVER)
คอมพิ ว เตอร พ ร อ มอุ ป กรณ รวมถึ ง
ทรัพยสินอื่นๆทุกชนิดที่เปนของผูเอา
ประกันภัยที่ใชสําหรับประกอบกิจการ
- พื้นที่เชาชั้น 5 ชั้น 11 ชั้น 12 ชั้น 14
ชั้น 16 ชั้น 17 ชั้น 31 ชั้น R2
- บานเชาซอยโลตัส
- SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ
ชั้น 5 / 3BB อาคารจัสมินฯ ชั้น 6 /
PACNET อาคารกสท. โทรคมนาคม ชั้น
20 / INET ตึกบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น
10
2. สต อ กสิ น คา และของรางวัล หนั ง สื อ
เครื่องใชสํานักงานบริเวณพื้นที่เชา
- หอ งเก็บ ของ อาคารจัสมิน ฯ ชั้น PG,
P3, P5, P8, P9 และ คลังสินคา
อาคารจัสมินฯ ชั้น PG
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4.4 สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

1.
2.
3.
4.

5.

1) บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนเจาของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเปนระบบที่ใชในการสงขอมูล (Content) ผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital
Content ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
เลขที่บัตรสงเสริม :
1029(7)/2554
วันที่ตามบัตรสงเสริม :
11 มกราคม 2554
ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม : กิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content
สิทธิและประโยชนสําคัญที่ไดรับการสงเสริม :
4.1 ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุตรซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้ง
สองประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรได ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทา ที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
4.2 ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในกิจการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่
ไดรับการสงเสริม
4.4 ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล สํ า หรั บ กํ า ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม มี
กําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
4.5 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ :
5.1 เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม
5.2 จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่ออก
บัตรสงเสริม
5.3 จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 8 ลานบาท โดยจะตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ
5.4 บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.5 จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเรื่องดังตอไปนี้
5.5.1 ชนิดของกิจการซอฟตแวร ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
5.5.2 จะตองมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ไดแก การพัฒนารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความตองการ
(Requirement Analysis) การออกแบบซอฟตแวร (Design) การพัฒนาและการสรางสรรคโปรแกรม
ซอฟตแวร และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟตแวร
(Program and System Testing) การประยุกตใชระบบซอฟตแวรและการเผยแพรงาน Digital Content
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(Deployment) และการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟตแวรหรืองาน Digital Content (Configuration
and Change Management)
5.6 จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท
5.7 จะตองดําเนินการใหไดใบรับรองมาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือใหไดรับ
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเทาภายใน 2 ป นับ
แตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป
5.8 สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเสร็จและจําหนายอยูกอนขอรับการสงเสริมไมอนุมัติใหรวมอยูในโครงการที่
ไดรับการสงเสริม
5.9 รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมโดยตรง ถือ
เปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
5.10ไมอนุญาตใหพัฒนาซอฟตแวรที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดตอศีลธรรม และจารีตประเพณี

1.
2.
3.
4.

2) บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด บริษัทยอยที่เดิมดําเนินธุรกิจภาพยนตรไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
สรางภาพยนตรไทย และใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
จากการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน ดังนี้
เลขที่บัตรสงเสริม :
2220(2)/2553
วันที่ตามบัตรสงเสริม :
10 พฤศจิกายน 2553
ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม : กิจการสรางภาพยนตรไทย หรือการใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร
หรือบริการ Multimedia
สิทธิและประโยชนสําคัญที่ไดรับการสงเสริม :
4.1 ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุตรซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้ง
สองประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรได ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทา ที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
4.2 ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
4.3 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ
4.4 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
4.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
4.6 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่นําเขาครั้งแรก
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5. เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ :
5.1 เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม
5.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยตองนําเขาเครื่องจักรภายใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
5.3 จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่ออก
บัตรสงเสริม
5.4 จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 20 ลานบาท โดยจะตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ
5.5 บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.6 จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเรื่องดังตอไปนี้
5.6.1 กิจการสรางภาพยนตรไทย และใหบริการแกธุรกิจภาพยนตร
5.6.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิต ดังนี้
- บริการสรางภาพยนตรไทย (ไมรวมถึงภาพยนตรโฆษณา) ปละประมาณ 9,400 ชิ้นงาน
- บริการทําเทคนิคดานภาพ ปละประมาณ 3,800 ชิ้นงาน
- จะต อ งมี เ ครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ห ลั ก ตามโครงการที่ ข อรั บ การส ง เสริ ม และได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ
5.6.3 รายไดของกิจการสรางภาพยนตรไทยที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งจะสามารถนําไปรวมคํานวณยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลไดนั้น เฉพาะรายไดในสวนของการรับจางผลิตภาพยนตรไทยและหรือการขายลิขสิทธิ์
เทานั้น
5.6.4 จะตองมีขนาดของการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท
5.6.5 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวน มีมูลคาไมเกิน 55 ลานบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม
5.6.6 จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่น
เทียบเทา ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป
อยางไรก็ตาม บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ยังไมไดใชสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนใดๆ
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย
ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตลอดจนขอพิพาทที่มีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอย

สวนที่ 1 หัวขอที่ 5 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 43
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ

:

เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร
จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท

:
:
:
:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
MONO
6 มิถุนายน 2556
0107555000040
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 หมู 4
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
www.mono.co.th
(66) 2502 0700
(66) 2100 8148
ทุนจดทะเบียน
462,000,000
บาท
แบงออกเปนหุนสามัญ
4,620,000,000
หุน
ทุนชําระแลว
308,012,115.80
บาท*
หุนสามัญที่ชําระแลว
3,080,121,158
หุน*
มูลคาหุนละ
0.10
บาท

* ขอมูล ณ 8 มกราคม 2558 ขอมูลทุนชําระแลวมีการเปลี่ยนแปลงจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(MONO-W1) วันใชสิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

1,320,000 หุน

100%

1. ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 31
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด

ธุรกิจสื่อทีวี

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน
3,200,000 หุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย
100%

ธุรกิจสื่อทีวี

50,000,000 หุน

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด

ประเภทธุรกิจ

200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน สปอรต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด

ถือหุน 100%

ธุรกิจจัดการแขงขันกีฬา บริหาร
สโมสรกีฬา และที่เกี่ยวของกับ
ดานกีฬาทุกประเภท

5,000,000 หุน

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด

(เรียกชําระรอยละ 50)

ถือหุน 100%

ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต

4,000,000 หุน

100%

ธุรกิจสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

80,000 หุน

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง

100,000 หุน

100%

200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

(เรียกชําระรอยละ 25)
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง

200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

PT. Mono Technology Indonesia
rd

307 3 Floor, Menara Thamrin J1.M.H.
Thamrin Kav3, Jakarta, Indonesia
โทรศัพท (62) 021 2303108-9

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.
th

F511&F515, 5 Floor, Charmvit Tower,
117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท (84) 3 5553885
โทรสาร (84) 3 5553884

Mono Technology Hong Kong Limited
401 Jardine House, 1 Connaught Place,
Central, Hong Kong

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน
100,000 หุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย
100%

(เรียกชําระรอยละ 25)

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท
เคลื่อนที่
(ประเทศอินโดนีเซีย)

10,000 หุน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ถือหุน 99%
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น
จํากัด ถือหุน 1%

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท
เคลื่อนที่
(ประเทศเวียดนาม)

เงินลงทุน จํานวน
100,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือ 3,300,000 บาท

100%

ลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

25,000,000 หุน

100%

ธุรกิจเพลง

380,000 หุน

100%

ธุรกิจเพลง
(ประเทศเกาหลี)

122,000 หุน

100%

ธุรกิจภาพยนตร

460,000 หุน

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น
จํากัด ถือหุน 100%

2. ธุรกิจใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

Mono Technology Korea Corporation
100-6 Samsung-dong, Gangnam-gu,
Seoul, Korea
โทรศัพท (82) 02 516 7779

บริษัท โมโน ฟลม จํากัด
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
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ขอมูลของบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (66) 0 2229-2800, (66) 0 2229-2888
โทรสาร (66) 0 2359-1259

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (66) 0 2264-9090
โทรสาร (66) 0 2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
21 ซอยอํานวยวัฒน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (66) 0 2693-2036
โทรสาร (66) 0 2693-4189
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ
ทุนชําระแลว
หุนสามัญที่ชําระแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ

:
:
:
:
:

462,000,000 บาท
4,620,000,000 หุน
308,012,115.80 บาท
3,080,121,158 หุน
0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2557
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาท) เปน 462,000,000 บาท (สี่รอยหกสิบสองลานบาท)
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220,000,000 หุน (สามพันสองรอยยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อรองรับการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุน สามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน (หนึ่งพันหกรอยแปดสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.10
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ใหผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล รวมมูลคาทั้ง สิ้นไมเกิน
168,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.120 บาทตอหุน ทั้งนี้ กรณีทีผ่ ูถ ือหุน รายใดมีเศษของหุนเดิม
หลังการจัดสรรหุนปนผลแลว บริษัทฯ จะจายปนผลในสวนของเศษหุนเปนเงินสดใหแกผูถือหุนแทนการจายเปนหุนปนผล
ในอัตราหุน ละ 0.120 บาท บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาล หรือวัน Record Date ในวัน
พฤหั สบดี ท่ี 21 สิ ง หาคม 2557 และใหร วบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติห ลั กทรั พ ยแ ละตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557 และกําหนดวันจายเงินปนผล
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557
ซึง่ บริษทั มีการจัดสรรหุน ปนผลจริงรวม 1,679,999,975 หุน และดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 462,000,000 บาทและทุนชําระแลวเปน 307,999,997.50 บาท ในวันที่ 24 กันยายน 2557
2. จัดสรรหุน จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หุน (หนึง่ พันหารอยสีส่ ิบลานหุน) เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 โดยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 หรือเรียกวา MONO–W1 จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หนวย (หนึง่ พันหารอยสีส่ บิ ลานหนวย)
โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษทั ฯ ตามสัดสวนการถือหุน หรือ Rights Offering โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 14 หุน
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สามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 15 หนวย ทัง้ นี้ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
อัตราสวนใหปดขึ้นเปน 1 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนได 1 หุน ทีร่ าคา
2.50 บาท

(สองบาทหาสิบสตางค) ตอหุน และมีอายุ 5 ป

นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ กําหนด

รายชื่อผูถือหุนทีม่ ีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน หรือ วัน Record Date ในวันที่ 21 สิงหาคม
2557 และใหรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด สมุด
ทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึง่ มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และจัดสรรจริง
1,500,002,627 หนวย
การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2558
ณ 8 มกราคม 2558 บริษัทมีการเพิม่ ทุนชําระแลวจาก 307,999,997.50 บาท เปนทุนชําระแลว 308,012,115.80
บาท เปนหุน สามัญ 3,080,121,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 0.10 บาท เนือ่ งมาจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (MONO-W1) วันใชสิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 121,183 หนวย แปลง
เปนหุน สามัญจํานวน 121,183 หุน ทั้งนี้หุนเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2558
7.2 ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดงั นี้
รายชื่อผูถือหุน

ณ วันปดสมุดทะเบียน
22 สิงหาคม 2557
จํานวนหุนที่ถือ

1. นาย พิชญ โพธารามิก
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร

ณ วันจัดสรรหุน ปนผล
24 กันยายน 2557

รอยละของจํานวน
รอยละของจํานวน
จํานวนหุนที่ถือ
หุนทั้งหมด
หุนทั้งหมด

1,006,124,900
52,692,900

71.87
3.76

2,213,474,780
115,924,380

71.87
3.76

3. นาย โสรัชย อัศวะประภา

32,500,000

2.32

71,500,000

2.32

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

10,260,000

0.73

22,572,000

0.73

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาย นวมินทร ประสพเนตร
Mr. Sang Do Lee
นายชาญ บูลกุล
นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
น.ส. ยุพาพร โชติธนาพร

10,000,000
8,500,000
6,717,900
5,425,000
5,059,400
Quam Securities Company Limited A/C Client
5,000,000
ผูถือหุนรายอื่นๆ
257,719,900
รวม
1,400,000,000

0.71
0.61
0.48
0.39
0.36
0.36
18.41
100.00

22,000,000
18,700,000
14,779,380
11,935,000
11,130,680
11,000,000
566,983,755
3,079,999,975

0.71
0.61
0.48
0.39
0.36
0.36
18.41
100.00
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7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในระหวางป 2557 บริษทั ไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
จํานวนรวม 1,500,002,627 หนวย ใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน หรือ Rights Offering
โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 14 หุน สามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้ หุนสามัญของบริษัทฯ 15 หนวย โดย
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,500,002,627 หนวย

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

17 ตุลาคม 2557

8

วันครบกําหนดอายุ และวันใชสิทธิครั้งสุดทาย 17 ตุลาคม 2562

วันใชสิทธิครั้งแรก

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใชสิทธิ

1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุนสามัญ

ราคาใชสิทธิ

2.50 บาท/หุน

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุน เปนหลัก เชน การดํารงเงินไว
เพือ่ ลงทุนในอนาคต หรือเพือ่ จายชําระคืนเงินกูย มื หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั การจายปนผลประจําปของ
บริษทั ตองไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มี
อํานาจอนุมัติใหจายเงินปน ผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้น ได แลวรายงานให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
สําหรับบริษทั ยอย มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอ ยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษทั ยอยนัน้ ๆ
เปนตน ทั้งนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวขางตนไดผานการอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ
แตละบริษัทยอยน
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 ทาน โดยในป 2557 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม ทัง้ สิน้ 6 ครั้ง โดยมี
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายโสรัชย อัศวะประภา

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายนวมินทร ประสพเนตร
นายซัง โด ลี
นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นายปรีชา ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูช ว ยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด
6/6
5/6

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

โดยมี นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
เปนเลขานุการบริษทั
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายนวมินทร ประสพเนตร นายซัง โด ลี กรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทส่ี ดุ กับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูใ นตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนัน้ อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝายจัดการจัดทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกป
3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายจัดการ หรือ
บุคคลใด ๆ ซึง่ ไดรบั มอบหมายใหทาํ หนาทีด่ งั กลาว เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริษทั
5. ดําเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชือ่ เพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชือ่ มั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม ดวยความเปน
ธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กี่ยวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนง
กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง หรือคณะกรรมการชุดยอยอืน่ ใด
และกํา หนดอํ านาจหนา ที่ข องคณะกรรมการชุด ยอ ยดั งกล าว เพื่อ ชวยเหลือ และสนั บสนุน การปฏิ บัติ หน าที่ของ
คณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
12. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารดังกลาวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
สวนที่ 2 หัวขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ หนา 52
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13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. สงเสริมใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั เขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรบั ประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที ่เ ป น ไปตามนโยบาย และหลั ก เกณฑ ที ท่ ี ่ป ระชุ ม ผู ถ ื อ หุ น หรื อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว
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โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

สํานักประธานกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายซัง โด ลี

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ
นายธวัตวงศ ศิลมานนท
ผูอาํ นวยการอาวุโส

กลุม ธุรกิจโมบาย
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอํานวยการ

ฝายกํากับดูแลกิจการ
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
ผูอํานวยการ

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กลุมธุรกิจอินเทอรเน็ต
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน
ผูอํานวยการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ
ผูอํานวยการ

ประธานเจาหนาทีก่ ารตลาด
นายนวมินทร ประสพเนตร

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร
นายนวมินทร ประสพเนตร
(รักษาการ)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

หมายเหตุ: * บริษัทวาจางบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย
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8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผูบ ริหาร มีจาํ นวน 10 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

ประธานเจาหนาทีก่ ารตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

5. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

ผูอํานวยการอาวุโสกลุมธุรกิจระหวางประเทศ

6. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผูอ าํ นวยการกลุม ธุรกิจโมบาย

7. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ

ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ

ผูอ าํ นวยการฝายบริหารสํานักงาน

9. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
เปนเลขานุการบริษทั เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการ
ประชุมผูถ ือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอืน่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึง่ จัดทําโดย
กรรมการและผูบ ริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันทีบ่ ริษัท
ไดรบั รายงานนัน้
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
U

บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฎิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ ขอบเขต อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู
แตละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาคาตอบแทน และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจํา ป 2557 มีม ติอนุ มัติการกํา หนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิ น
5,000,000 บาท และกํ า หนดค า บํ า เหน็ จ กรรมการในวงเงิ น ไม เ กิ น 2,000,000 บาท (เท า กั บ ป 2556) สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด
การจายคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชื่อกรรมการ

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

คาตอบแทนรายป
เบี้ยประชุม1)
บําเหน็จ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
840,000
140,000

รวม

980,000

รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
3. นายนวมินทร ประสพเนตร ผูช ว ยประธานกรรมการ

600,000

-

20,000

120,000

740,000

360,000

-

-

60,000

420,000

4. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

40,000

280,000

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

40,000

280,000

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ

240,000

-

-

40,000

280,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

240,000

240,000

-

80,000

560,000

240,000

120,000

20,000

80,000

460,000

240,000

120,000

20,000

80,000

460,000

รวม

3,240,000

480,000

60,000

680,000 4,460,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร
9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

หมายเหตุ 1) คาตอบแทนรายครั้งที่เขาประชุม
2) ทางบริษั ทไม ได มีการกํา หนดคา ตอบแทนใหกั บคณะกรรมการชุด ยอ ยอืน่ ๆ ได แ ก คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
U

U

คาตอบแทนผูบริหาร
U

คาตอบแทนรวมของคณะผูบ ริหารจํานวน 10 ราย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 23.49
ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงตางประเทศ และประกันสังคม
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2) คาตอบแทนอืน่
คาตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ไมมี
คาตอบแทนอืน่ ของผูบริหาร
บริษัทไดจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพเมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนทิสโก จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพือ่ จูงใจใหพนักงานทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึง่ นโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินเดือน หรือ
สามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มไดแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทีบ่ ริษัทสมทบให อีกสวนหนึ่งเปนเงินสมทบจากบริษัท
โดยอางอิงอายุงานของสมาชิกเปนเกณฑ และบริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 10 ราย
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 1.09 ลานบาท
8.5 บุคลากร
1) จํานวนพนักงานของบริษทั และบริษทั ยอย (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 1,078
คน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน รวมเปนเงินจํานวน 409.12 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนใน
รูปเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

366

บริษทั ในเครือ

712

รวม

1,078

2) จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแบงตามสายงานไดดงั นี้
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หนวยธุรกิจ
กลุมธุรกิจโมบาย

64

กลุมธุรกิจอินเทอรเน็ต

123

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ

18

หนวยงานสนับสนุน
สํานักประธานกรรมการ

16

สํานักประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

5

ฝายปฏิบัติการสํานักงาน

8

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร

25

ฝายบัญชีและการเงิน

37
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน
ฝายบริหารสํานักงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
42

ฝายทรัพยากรบุคคล

18

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

ฝายกํากับดูแลกิจการ
รวม

4
366

ทั้ง นี้ นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัส ดิการ นโยบายดานความปลอดภัยและชีวอนามัย และ
นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฎใน หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตหัวขอยอย การปฏิบัติ
ตอแรงงานอยางเปนธรรม
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัท ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีควบคูกันไป เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมทั้งรักษาสิทธิตางๆ ของผูถือหุน
อยางดีทีส่ ุดและปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน โดยมุง เนนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปรงใส และ
เปดเผยขอมูลตางๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบริห าร และพนักงาน เพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนอยา ง
สม่ําเสมอ และในป 2557 คณะกรรมบริษัทไดมีการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard โดยมีการเผยแพรและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รับทราบและ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ผานการปฐมนิเทศ บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท และมีการติดตามการ
ปฏิบัติผา นหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานกํากับดูแ ล ซึ่งนโยบายกํากับดูแ ลกิจ การ ครอบคลุม หลัก การ
สําคัญ 5 หมวด ดังนี้
•

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)

•

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

•

การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)

•

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

•

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilties of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกราย ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ
และไดกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การไดรับ
สวนแบงในกําไร/เงินปนผลของบริษทั อยางเทาเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุน การรับซื้อหุนคืนโดยบริษัท การไดรับขอมูล
บริษัทอยางเพียงพอถูกตองชัดเจน รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษทั เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถ ือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมขอเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ใหผูถ ือหุน สามารถเลือกที่
จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย
เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 21 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม โดยเผยแพรทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาวาระกอนการประชุม
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(2)

บริษัทมีนโยบายสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกผูถ ือหุน และนักลงทุนสถาบัน โดยใหขอมูลวัน เวลา และ
สถานที่จัดงาน พรอมระบุแผนทีช่ ัดเจน ซึง่ สถานทีจ่ ัดงานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก มีระบบขนสงมวลชนที่
เข า ถึ ง บริ ษั ท เป ด ให ผู ถื อ หุ น ลงทะเบี ย นล ว งหน า ก อ นการประชุ ม อย า งน อ ยหนึ ง่ ชั ่ว โมง โดยจั ด ช อ งทางการ
ลงทะเบียนสําหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอยางเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมปให
สําหรับกรณีมอบฉันทะ และนําเทคโนโลยีระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนนและ
การแสดงผล เพื่อใหการจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา

(3)

กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยางชัดเจน และจัดใหมีบุคคลที่เปน
อิสระ หรืออาสาสมัครผูถือหุน เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย

(4)

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุม อยางเหมาะสมและโปรงใส โดยใน
ระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทัว่ ถึง กอนจะใหลงคะแนนและ
สรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ กรรมการทุกคนและผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเขารวมประชุมผูถือหุน
เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได

(5)

ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ

(6)

สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระทีส่ ําคัญ เชน การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยง การทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียง
ที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด

(7)

แจงมติที่ประชุมผูถือหุน และผลการลงคะแนนแตละวาระ ตอตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผูถ ือหุน อยางถูกตองครบถวน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่เขารวมและไมเขารวมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหวาง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถ ือหุน ตอตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพือ่ ใหผูถือหุน สามารถเขาดู
รายงานดังกลาวไดดวย

(8)

เผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศรายละเอียดตางๆ ใหแกผูถ ือหุน อยางสม่าํ เสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทาง
ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการรับรูขาวสาร และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปดกั้นการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุนดวยกัน

(9)

จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุน รายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิ สระในเรื่อ งต างๆ ได แก กิ จกรรมของกรรมการ การกํ ากั บดู แลกิจ การ และการตรวจสอบ เป นต น
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท

(10) เปดเผยโครงสรางการถือหุน ในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมัน่ ใจวามีโครงสราง
การดําเนินงานทีม่ คี วามโปรงใสและตรวจสอบได
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(11) ดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ในการสร า งความเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั ่ง ยื น แก อ งค ก ร เพื ่อ ให ผู ถ ื อ หุ น ได รั บ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1)

เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนา
กอนการประชุม ซึง่ ไดประกาศแจงลวงหนาใหทราบทัว่ กันผานชองทางของตลาดหลักทรัพย โดยหลักเกณฑการให
สิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนไดเผยแพรไวอยางชัดเจนบนเว็บไซตของบริษัทดวย

(2)

เปดโอกาสให ผูถือ หุนสามารถเสนอชื่อบุค คลเพื่อเขารั บเลือ กเป นกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรั บการเสนอชื่อจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชือ่ และสงมอบใบ
สมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัท โดยบริษัทไดประกาศแจง
ลวงหนาถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย และผานทางเว็บไซตของ
บริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตอไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(3)

ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม
ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพือ่ ใหผูถ ือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
ระเบียบวาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไมเพิม่ วาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุน ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได
ใหแกผูถ ือหุน เพือ่ สนับสนุนใหผูถือหุน สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทัง้ เปนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่

(5)

กําหนดใหกรรมการเปดเผยขอมูลรายงานการมีสวนไดเสียตอเลขานุการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา
ธุ ร กรรมที ่อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน เพื ่อ ประโยชน ข องบริ ษั ท และบั น ทึ ก ในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ

(6)

กําหนดนโยบายการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพือ่ ความเปนธรรม
ตอผูถือหุน เผยแพรนโยบายและแจงเตือนไมให กรรมการบริษัท ผูบ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ไดแก
คูสมรส บุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในทีเ่ ปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุน ของบริษัท
และการเปลีย่ นแปลงราคาหุน บริษัท และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบ
ขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท กอนที่บริษัท จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
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(7)

กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง จะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
อยู เมื่อเขารับตําแหนงภายใน 30 วันทําการ นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขายตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ทั้งนี้
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

(8)

เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทํา
รายการตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถือหุน เพือ่ อนุมัติ
กอนการทํารายการ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งตอกลุม
ภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลู กคา พนั กงาน เจาหนี้ คูค า และคูแขง องคกรกํากั บดูแลและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม มีดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทเนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทัง้ ขอมูลทางการเงิน และขอมูลทีไ่ มใชทางการเงิน ตอผูถ ือหุน อยาง
ถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสือ่ อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย การ
แจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร เปนตน
ลูกคา
บริษัทเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมุง พัฒนาบริการและสรางสรรคบริการใหมๆ เพือ่ นําเสนอตอ
ลูกคา ควบคูก บั การรักษาจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อลูกคา และใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเรือ่ งที่ลูกคารองเรียนหรือ
ใหขอแนะนํา
พนักงาน
บริ ษัท เน น การปฏิ บัติ ตอ พนัก งานอย างเป น ธรรม มี การจา ยผลตอบแทนใหแ กพ นั กงานอย า งเหมาะสมตามความรู 
ความสามารถ และสอดคลองกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลดานสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในการ
ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศใหพนักงานทราบถึงคูม ือพนักงาน ซึง่ ระบุ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ ทีพ่ นักงานพึงไดรบั มากกวาทีก่ ฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
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บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมให
พนักงานไดอบรม สั มมนา ทัง้ จากภายในและภายนอกบริ ษัท เพือ่ ใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเชีย่ วชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ขอกําหนดและ
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ขอกําหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ การสัมมนาความรูเ กีย่ วกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน
เจาหนี้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา และเงื ่อ นไขต า งๆที ่มี ต อ เจ า หนี ้อ ย า งเคร ง ครั ด ในการบริ ห ารเงิ น กู ยื ม ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคการใช การชําระคืนเงินกูแ ละดอกเบี้ยตามกําหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ เพือ่ สรางความ
เชื่อถือใหกับเจาหนี้ หากกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวหรือกรณีเกิดการผิดนัดชําระหนี้
บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
คูคา
บริษัทเนนการปฏิบัติกับคูคาดวยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงือ่ นไขทางธุรกิจตอคูส ัญญาทีไ่ ดตกลงกันไว
อยางเปนธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูคา และมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกคูคาอยางชัดเจนไวใน
นโยบายจัดซื้อจัดจาง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติทีก่ ําหนดไว โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัท
คูแขงทางการคา
บริษัทเนนดําเนินธุรกิจภายใตกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน ไมแสวงหาขอมูลความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือโจมตีคูแขงโดย
ใชขอมูลที่บิดเบือน สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือกับคูแขงที่เปนไปเพื่อประโยชนของผูบริโภค หรือความรวมมือในอันที่
จะมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศใหยั่งยืน
องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรทีก่ ํากับดูแล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
ก.ล.ต. เปนตน รวมทัง้ ใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอืน่ ๆ
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ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะสงเสริมการ
เติบโตทีย่ ั่งยืนใหกับบริษัท มีการอบรมใหความรู ปลูกจิตสํานึกแกพนักงาน จัดกิจกรรมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สรางสังคมที่ดี อนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
ประหยัดและคุมคา ซึง่ ถือปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมขององคกร บริษัทใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและ
องคกรตางๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เชน บริจาคเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณสํานักงานใหแก
โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหนวยงานอืน่ โดยใหความรวมมือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
การดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
บริษทั กําหนดใหเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทํา
ความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ ริหารและ
พนักงาน อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตามความสมัครใจ และไมสามารถอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้
ผูบ ริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบตั ติ ามอยางจริงจัง และทางบริษทั มีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทาง
วินยั สําหรับดําเนินการกับพนักงานทีล่ ะเมิดหรือไมปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การรับและพิจารณาขอรองเรียน
บริษัทจัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคกร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการ
ที่ดี โดยชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ชองทาง ไดแก
1

โทรศัพท

2

โทรสาร

3

เว็บไซตของบริษทั หรือ ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th

4

ยื่นเรื่องโดยตรงทีเ่ ลขานุการบริษทั หรือทางไปรษณียตามที่อยูของบริษัท

5

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษทั

และเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน และผูแจงเบาะแส บริษัทใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปน
ความลับ และไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียง
เฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกีย่ วของดวยเทานั้น และสําหรับผูร องเรียนที่เปนพนักงาน จะไดรับความ
คุม ครอง มิใหไดรบั ผลกระทบตอสถานภาพการทํางาน
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ทัง้ นี ้ เพื ่อ เป น การป องกั น และลดการสื บ ค นข อ มู ล ต า งๆ ที ่ไ ม มี ความเกี ่ย วข อ งหรื อ ไมเ ป น ประโยชน ต อ การ
ดําเนินงานและบริหารงานของบริ ษัท อัน จะทําให สูญเสียทรัพยากรโดยเปล าประโยชน เลขานุการบริษัท จะรวมกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ปนประโยชนตอ การดําเนินงานและการบริหารงาน
ของบริษัท หรือเรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย แลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอพิจารณา ดังตอไปนี้
(ก) ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบคน เกี่ยวกับการฉอโกงหรือปฏิบัติไมชอบดว ย
กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทําใหบริษัท เสียหายหรือ
สูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ
(ข) ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ที่บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
(ค) ขอรองเรียนเกีย่ วกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กําหนดไวแลว
(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือรายการเกี่ยว
โยง (Connected Transaction) กับบริษทั ทีเ่ ขาขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตลาด
หลักทรัพย
(จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ขอรองเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
(ซ) ขอรองเรียนอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิม่ เติม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย ผูถ ือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดานของ
ความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้
(1)

เปดเผยขอมูลบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิง่ งบการเงิน ตองผานการสอบทานจากผูส อบบัญชีวาถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท กอนการ
เผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป และ รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

(2)

เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(3)

เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวม
ประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดังสูงไว ภายใตหัวขอการจัดการและการกํากับ
ดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
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(4)

เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูก ับรายงานของผูส อบบัญชี
ในรายงานประจําป

(5)

เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีไ่ ดใหความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวในการแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

ทั้งนี้ งานดานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการสือ่ สารขอมูล ขาวสาร และผล
การดําเนินงานของบริษทั ผานชองทาง ดังนี้
•

ป 2557 บริษทั เขารวมงาน mai Forum 2014 : มหกรรมรวมพลังคน mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
(mai) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบดําเนินการเปนปท่ี 15 ของตลาดหลักทรัพย
mai โดยผูบริหารของบริษัทใหขอมูลแกนักลงทุน ในหัวขอ OPPORTUNITY DAY ที่สุดของหุนทีวีดิจิตอลที่
ติดอันดับ MSCI Small Cap.

•

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th

•

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797

•

Email : ir@mono.co.th

•

การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตา งๆ อยางสม่ําเสมอ

•

จดหมายขาวทีเ่ ผยแพรตอสื่อมวลชน ที่นําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขาว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสรางของคณะกรรมการ

(1)

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน
•

กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร

•

กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร

ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ
•

กรรมการอิสระ

•

กรรมการไมอสิ ระ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3
คน (ผูบ ริหาร หมายถึง ผูด าํ รงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับตอจากประธานเจาหนาทีบ่ ริหารลงมา)
และกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหารจํานวน 6 คน ซึง่ ในจํานวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระและดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธาน
เจ า หน า ที ่บ ริ ห าร ประธานเจ า หน า ที ่ก ารตลาด และประธานเจ า หน า ที ่ก ารเงิ น และบั ญ ชี โดยโครงสร า ง
คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด ทําใหเกิด
การถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรือ่ งตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพือ่ ให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ที่
ไดกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
(2)

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถา
จํา นวนกรรมการที ่จ ะแบ ง ออกใหต รงเป น สามส ว นไม ได ก็ ใ หอ อกโดยจํ านวนใกล ทีส่ ุ ด กั บอั ต ราหนึ ่ง ในสาม
กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังการแปรสภาพนัน้ ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ
ตอไปใหกรรมการคนทีอ่ ยูใ นตําแหนงนานทีส่ ดุ นัน้ เปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการซึง่ พนจากตําแหนงอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ทีป่ ระชุมผูถ ือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวนผูถือหุน ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนหุน ทีถ่ ือโดยผูถ ือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคําสั่งใหออก

(3)

กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย

(4)

คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาทีบ่ ริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(6)

กรรมการและผูบ ริหารของบริษทั สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบ ริหารของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อืน่
ได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย ทัง้ นี้ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารสามารถ
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมรวมบริษัทและบริษัทยอย) ไดไมเกิน 1 แหง โดยตองขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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(7)

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่
คณะกรรมการจะตองทราบและปฎิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการ
ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ

5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน
•

กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการบริ ห าร เพื ่อ กํ า หนดนโยบายและตั ด สิ น ใจการดํ า เนิ น งานที ่สํ า คั ญ ซึ ่ง
คณะกรรมการบริหารมีหนาทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองเรือ่ งตางๆ ทีจ่ ะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ รวมทัง้ ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ
ของบริษทั ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทั ไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ
โดยแยกหนาทีก่ ารกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเปนกรรมการทีไ่ มเปน
ผูบ ริหาร โดยเปนผูนําของคณะกรรมการ และมีหนาที่ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผูถ อื หุน สวนประธานกรรมการบริหารเปนหัวหนาและผูน าํ คณะผูบ ริหารของบริษทั รับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการ เพือ่ ใหบรรลุตามแผนงานทีว่ างไว

•

กําหนดใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท
ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่กําหนดใน
ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวของ

•

กําหนดใหมีค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค าตอบแทน เพื่อ พิจารณาสรรหาผูที่เ ห็น สมควรดํ ารง
ตําแหนง กรรมการบริษั ท และนํา เสนอการพิ จารณาตอ คณะกรรมการบริษั ทเพื่อพิ จารณาอนุ มัติ หรื อ
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพือ่ พิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี รวมทัง้ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม สวนคาตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการจะตองนําเสนอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
เพื่ออนุมัติ

•

กําหนดใหมคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พิจารณาความเสีย่ งในการดําเนินงานของบริษทั

ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบายตาง ๆ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
(2)

ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน จะต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ และสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอย 1 คนจะตองเปนกรรมการอิสระดวย
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5.3

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่อง
นโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทาง
ธุร กิ จ รว มกั บฝ า ยจัด การ เป น ผูน ํ า การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล โดย
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการ
สนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ
ในขณะที่ป ระธานเจ าหนา ที่บ ริห ารรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจั ดการบริษั ทภายใต กรอบอํ านาจที่ไ ดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให
การทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษทั

(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป (ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนดวาระ
ประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี เปนตน สวนระเบียบวาระทีน่ อกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ
จะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและ
ดูแลการปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง

(2)

จํานวนองคประชุมขั้นต่ําที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด

(3)

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ทีค่ ณะกรรมการมอบหมายให
ได โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูติดตอประสานงาน

(4)

หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดสงใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน ยกเวนเอกสารประกอบในวาระทีไ่ มประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนําเรื่อง
อภิปรายกันในทีป่ ระชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึง่ มีรายละเอียดครบถวนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการ
ประชุมซึง่ ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พรอมใหคณะกรรมการบริษทั และผูท เ่ี กีย่ วของตรวจสอบได

(5)

กรรมการที่ไมใชผูบ ริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานและควรแจงผลการประชุมใหกรรมการที่เปน
ผูบ ริหารทราบถึงผลการประชุม
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(6)

กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิม่ เติมไดโดยตรงจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
เลขานุการบริษทั รวมถึงผูบ ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมายในเรือ่ งนัน้

(7)

ในการประชุ ม ทุ ก ครั ้ง ควรจั ด ให มี ผู บ ริ ห ารและผู ท ี ่เ กี ่ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม เพื ่อ ให ข อ มู ล และรายละเอี ย ด
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา

5.5

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพือ่ ปรับปรุงและแกไข
การดําเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการบริษัททุกทาน โดยมีการกําหนดหัวขอที่
จะประเมินอยางชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ กรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดยอย
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (CEO) ในทุกสิ้นป และรวบรวมสรุปรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ตอไป ทั้งนี้ แบงการประเมิน เปนดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยมาปรับ
ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ โครงสร า งของคณะกรรมการ ซึ ่ง จะนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ห น า ที ่ข อง
คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
-

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทําหนาทีข่ องกรรมการความสัมพันธกบั ฝายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ ริหาร
โดยในป 2557 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เทากับ 95.3%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยใหกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเอง โดยกําหนดหัวขอประเมินใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหวั ขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
- คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
- การกําหนดกลยุทธ กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
- การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในป 2557 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลีย่ เทากับ 96.0%
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินตนเอง
เปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2557 มีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการแตละคณะ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลีย่ เทากับ 92.3%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 100%
- คณะกรรมการบริหาร มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 94.7%
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 91.7%
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบใน
การกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นทุกสิ้นป จะมีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ า หน า ที ่บ ริ ห าร รวมถึ ง ให ป ระธานเจ า หน า ที ่บ ริ ห ารได ป ระเมิ น ตนเอง และ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป น ผู ส รุ ป รายงานผลการประเมิ น ต อ ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน เพื่อนําผลประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ และกําหนดคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร โดยมีหวั ขอการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
-

ความเปนผูนํา
การกําหนดกลยุทธ
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธกบั บุคลากร
การสืบทอดตําแหนง
ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
คุณลักษณะสวนตัว
การพัฒนาตนเอง

5.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(1)

คาตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และกําหนด
ขึ้นตามประสบการณ ขอบเขต และหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยูใ นแตละคณะเปนอัตราทีแ่ นนอน
และเหมาะสม

(2)

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการที่เปนผูบริหารจะเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ ําหนดทีไ่ ดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น

(3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการบริษทั และผูถ อื หุน ตอไป

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 71

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(4)

ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบ ริหารและพนักงานของบริษทั เปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน และ
ศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน เปนตน และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาตอไป

5.7

การพัฒนากรรมการ ผูบ ริหารและพนักงาน

(1)

สนับสนุนใหกรรมการบริษทั ผูบ ริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพือ่ สามารถนําความรูท ี่
ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอยกรรมการบริษัท จะตองผานการอบรม
และเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. กําหนด
โดยในป 2557 มีกรรมการ 2 ทาน คือคุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต เขารวมอบรม หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) และหลักสูตร Anti-Corruption : The Practices Guide (ACPG) กับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคุณโสรัชย อัศวะประภา เขารวมอบรม หลักสูตร Difference
2014 รุน 2/2557 กับสถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(2)

จัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยนําเสนอเอกสารและขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เชน คูมือ
กรรมการบริ ษัท จดทะเบี ยน แบบแสดงรายการขอ มูล ประจํ าป (แบบ 56-1) รายงานประจํา ป (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ อื หุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทัง้ ขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหกรรมการ
เขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาทีใ่ นฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหดียิ่งขึ้น

(3)

จัดใหมีการหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบ ริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาทีบ่ ริหารจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฎิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษทั อีกทัง้ เปนการพัฒนาผูบ ริหารและพนักงานให
มีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได
9.2 คณะกรรมการชุดยอย

(1)

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวของ
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(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 3 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด

ตําแหนง

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ ละประสบการณทีเ่ พียงพอ ที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได คือ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตัง้ แตวันทีไ่ ดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตัง้ ใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีทีต่ ําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ใหกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจ ารณารายการที่เกี่ย วโยงกั น หรือ รายการทีอ่ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชนใ หเ ป นไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึง่ รายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝายตรวจสอบภายใน ในเรือ่ งดังตอไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรวา เหมาะสม
สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• พิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย หรือ เลิกจาง หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
• พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยูเสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ใหคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพรองทีส่ าํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝาฝ นกฎหมายว าดว ยหลั กทรัพย และตลาดหลักทรัพย ข อกํา หนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไม ดําเนินการใหมี การปรั บปรุงแก ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย
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11. ดําเนินการตามขอ (1) - (10) ขางตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการของบริษัทยอย เทาที่ไดรับการ
มอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารื อ ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท (ถ า มี ) หรื อ จ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสารหลักฐาน
เกีย่ วกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพือ่ ใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลว งไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษทั คนหนึง่ หรือหลายคนกระทําการใดๆ
ภายในขอบเขตหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว
ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอย เทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองให
ดําเนินการได
บริษัทและบริษัทยอยยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงวาจางบริษัท เอส.ซี การบัญชีและทีป่ รึกษาธุรกิจ (1995)
จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยทําหนาทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ยอยเพือ่ ใหมน่ั ใจวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริหาร มีจาํ นวน 5 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหาร

15/15

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

กรรมการบริหาร

14/15

3. นายซัง โด ลี

กรรมการบริหาร

15/15

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กรรมการบริหาร

15/15

5. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหาร

12/15*

* วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ปรับโครงสรางคณะกรรมการบริหาร โดย นายจิรประวัติ บุณยะเสน และนายปฐมพงศ สิรชัยรัตน
ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร และวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 แตงตั้ง นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน กลับเขามาเปนกรรมการบริหาร)

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหนาทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของบริษทั
ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษทั ดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาทีใ่ นการพิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งตางๆ ทีจ่ ะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2. จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษทั ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อันเปนปกติธรุ กิจของบริษัทภายใตวงเงินหรืองบประมาณ
ประจําปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว โดยในการดําเนินการใดๆ
ตามที่กลาวขางตน โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจาย หรือการจัดซือ้ หรือจัดจาง หรือเชา หรือ
เชาซื้อทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทัง้ ที่เกีย่ วของกับธุรกิจและงานสนับสนุน ไดในวงเงินไมเกิน
30 ลานบาท และอนุมัติการกู หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติของบริษัทไดในวงเงินไมเกิน
30 ลานบาท
5. ใหคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานในเรือ่ งและภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการ
บริษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.2 รายงานของผูต รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงิน รายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.3 รายงานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาทีข่ องตนที่กําหนดในคําสัง่ นี้ จะตอง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะถือวาครบเปนองค
ประชุมในอันที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกลาวได
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ 1
(หนึง่ ) เสียง ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึง่ ) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จําตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดขององคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

9. ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเปนและเหมาะสม กรรมการเพียงทานใดทานหนึ่งจะเรียกใหมีการ
ประชุมเปนกรณีพิเศษตางหากจากการประชุมตามปกติก็ได แตทั้งนี้ ตองบอกกลาววาระการประชุมลวงหนาแก
กรรมการอืน่ ในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแกการทําหนาทีก่ รรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพือ่ ใหดาํ เนินงานใด ๆ อันเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให
ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/
หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสัง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดไว ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแยง (ตามทีน่ ิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย ) อาจมี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจได รั บ ประโยชน ใ นลั ก ษณะใดๆ หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอน่ื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ยอยของบริษทั
(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจาํ นวน 3 ทาน และมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด

1. นายปรีชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

2/2

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

2/2

3. นายโสรัชย อัศวะประภา

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

2/2

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษัทและ
ผูบ ริหารระดับสูง
3. ให ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื ่อ นํ า เสนอค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ ที ่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที ่ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื ่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป น ผู อ นุ มั ติ
คา ตอบแทนและผลประโยชนข องผูบ ริ หารระดั บ สู ง ส วนค า ตอบแทนและผลประโยชน ข องกรรมการบริ ษั ท ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีจาํ นวน 6 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/4

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

5. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/4

6. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

โดยมีนางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษัทซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภท
ตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสีย่ งดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
กิจการ เปนตน เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ใหความเห็นชอบ
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2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี ย่ งภายใต แ นวทางและนโยบายที ไ่ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษทั
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าํ หนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสีย่ งตามความจําเปน และสนับสนุนคณะทํางานในดานบุคลากร งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ ือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบ ริหารจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานดวย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะมีการดําเนินการ ดังนี้
9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด วยกรรมการอย างน อย 5 คน โดยกรรมการไมนอ ยกว ากึ่ง หนึ่งของจํา นวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิน่ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถ ือหุนของบริษัทหรือไมก็ได ในการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเขา
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบัติทีเ่ หมาะสมตามเกณฑคุณสมบัติกรรมการ โดยคํานึงถึงความ
หลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ซึง่ พิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยู รวมถึงพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญ
ของบริ ษั ทที ่มี ป ระสบการณใ นธุร กิ จ ทีจ่ ะเป น ประโยชน ตอ บริ ษัท การสรรหากรรมการใหมจ ะดํ าเนิ นการสรรหาจาก
แหลงขอมูลหลายแหลง รวมถึงฐานขอมูลกรรมการจากสถาบันและหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ กรณียังไมสามารถสรรหา
กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ ใหใชบริษัทที่ปรึกษาภายนอกได โดยเปนคาใชจายของบริษัท
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อยางไรก็ตาม การแตงตัง้ กรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทงั้ หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทส่ี ดุ กับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูใ นตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนัน้ อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
9.3.2 องคประกอบและการแตงตัง้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะ
มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกีย่ วของ
โดยกรรมการอิสระ มีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพือ่ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตัง้
เปนกรรมการของบริษทั ตอไป ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึง่ คนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูทีเ่ กี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ ีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานทีป่ รึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถ ือหุน รายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถ ือหุนทีม่ ีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท ีม่ ีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาทีก่ ระทําเปนปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูย ืม ค้าํ ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึง่ เปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตัง้ แตยี่สิบลานบาทขึน้ ไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ี
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูม ีอํานาจควบคุม หรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถ ือหุนรายใหญ
หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถ ือหุนทีม่ ีนัย ผูม ีอํานาจควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 3 ป โดยบริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
2.1 ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไมเปนกรรมการของ บริษทั ยอย หรือบริษทั ยอยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ปนบริษทั จดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูแ ละ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหนาทีใ่ นการสอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงินได
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณี ที่
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอน่ื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
โดยบุคคลทีเ่ ปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ นตําแหนงไดเพียงวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัททีส่ ามารถบริหารงานในเรื่องที่เกีย่ วกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
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9.3.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษทั กระทําโดยแตงตัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ เปน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอยจํานวน 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระ
9.3.5 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป นผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ
บริหารงานบริษัทยอยใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผูถือหุนโดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ลเพื ่อ ควบคุ ม จั ด การและรั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ยอย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้
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1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแตงตัง้ ตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนัน้ ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ
รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางใหบคุ คลทีบ่ ริษทั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการหรือผูบ ริหารในบริษทั ดังกลาวถือปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัตไิ ว
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพือ่ การลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน การเพิ่มทุน
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตองเชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของบริษัทยอยและ
บริษทั รวม
8. คณะกรรมการบริษทั มุง พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสีย่ งทีด่ ี
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9. คณะกรรมการบริษทั จะไดรบั รายงานผลการดําเนินงานจากบริษทั ยอย และบริษัทรวม และมีการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพือ่ วางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ ่ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. บริษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อความ
เปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทหามไมให กรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน ใชขอมูลภายในทีเ่ ปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน เพื่อผลประโยชนของ
ตนเองและผูเกี่ยวของ
3. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจ ัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานทีร่ ับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อ
และ/หรือ การขายหลัก ทรัพ ยข องบริษั ทในชว ง 1 เดือ นก อนที่บริ ษัท จะมี การเผยแพร ขอมู ลเกี่ย วกับ ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูลขาวสารทีเ่ ปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย
จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจ ดั การฝายขึน้ ไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึง่ บุคคลดังกลาวรวมถึงคู
สมรสและของบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันทํา
การภายหลั งเข ารั บตํา แหน ง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริ หารระดั บสู งตอ งแจงเกี่ยวกับ การซื้อ หรือ ขาย
หลักทรั พยของบริษัททุ กครั้ง โดยแจ งอยางนอย 1 วันล วงหนา กอนทํา การซื้อ ขายตอ คณะกรรมการหรือผูที่
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมือ่ มีการซือ้ หรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5. บริษทั กําหนดใหกรรมการ จัดทําและนําสงรายงานการมีสวนไดเสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกําหนดใหกรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และรายงานการมีสวนไดเสีย ใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
ระหวางปไวในรายงานประจําป
7. บริษั ทใหค วามสํ าคั ญต อการป องกัน การใชข อมู ลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน ในทางมิ ชอบ หรื อทํ าให
ผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
8. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยไมนําสารสนเทศดังกลาวมาใชเพื่อ
ผลประโยชนของกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และผูท ี่เกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลทีต่ องเปดเผยตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
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9. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ปองกัน
การเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตางๆ
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีทีบ่ ุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเกีย่ วกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยู
ระหวางการเจรจา ซึ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของ
บริษัท บุคคลเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการ
เปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แลวแตกรณี
9.6 นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึง่ เปนสิทธิขั้นพืน้ ฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน จึงไดสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตอผูม ีสวนไดเสีย
ทุกฝาย
2. ใหความเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูห นึ่งผูใ ด และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทาง
วาจาและการกระทํา อันเนื่องจากความแตกตางทางสถานภาพ เชน สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกําเนิด ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน เพื่อให
พนักงานใชเปนแนวปฏิบตั ิ
4. รักษาขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบจากขอมูล การเก็บขอมูล การเปดเผยหรือการนําขอมูลไปใชตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
เวนแตเปนการกระทําทีช่ อบดวยกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบบริษทั
5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหกระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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9.7 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใชสําหรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท ตองสงมอบใหกับบริษัท ไมวาขอมูล ผลงานหรือลิขสิทธิท์ ี่เก็บไวจะ
อยูใ นรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิท ธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชนและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม “ระเบียบการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่ ควบคุมดูแลการ
ใชงานโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั อาทิเชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตองผานการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทําที่ไมถูกตอง ถือเปน
การกระทําผิดทางวินยั บริษทั
4. ปฏิ บั ติ ต นให เ ป น ไปตามกฎหมายที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ ์ เช น กฎหมายเกี ่ย วกั บ
เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และสงเสริม
ใหมกี ารฝกอบรมใหความรูก บั พนักงานในดานกฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา
5. การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท จะตอง
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
9.8 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย และใหความสําคัญกับการสนับสนุนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ในอันที่จะ
สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรม
ในป 2557 บริษัทไดลงนามเขารวมแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับหอการคาไทย หอการคา
นานาชาติ สมาคมบริ ษัท จดทะเบี ย นไทย และสมาคมธนาคารไทย และกํ า หนดนโยบายการต อ ต านการทุจ ริ ต และ
คอรรัปชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใช
เปนแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สรางวัฒนธรรมองคกรในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติและจัดฝกอบรมให
ความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต เคารพตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตางๆของบริษัท และมีคุณธรรม
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2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการใน
การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่น กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่น
3. มิใหเรียกรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด จากบุคคลอื่น ทีส่ อไปในทางจูงใจใหปฏิบัติหนาทีใ่ นทางมิชอบ
หรือละเวนการปฏิบัติ หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ในทางทีท่ ําใหบริษัทเสียผลประโยชน เวนแตในโอกาสหรือ
เทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน และอยูในราคาที่เหมาะสม และไมอาศัยตําแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
4. มิใหกระทําหรือสนับสนุนการเสนอหรือให ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดๆ แกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหผูน ้ัน
กระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
5. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับเรือ่ งรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุมครอง
ผูใหขอมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กําหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพื่อประโยชนในการปองกันและสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น
และทางบริษทั ไดสง กรรมการ คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต เขารวมอบรม หลักสูตร Anti – Corruption for Executive
Program (ACEP) และหลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) เพื่อศึกษาและถายทอดความรู และ
วางแนวทางปรับปรุงการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตอไป
9.9 คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี
ป 2557 บริษทั และบริษทั ยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

คาตอบแทน (บาท)

คาสอบบัญชี

4,280,000

คาบริการอื่น

70,000
รวม

4,350,000
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9.10 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในป 2557 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 และการปฏิบัตติ อ ผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานกลต. รวมถึง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบ (ดังที่
ปรากฎอยูใ นนโยบาย) ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน โดยไปรษณียล งทะเบียน โดยมีกรรมการบริษทั ทุกทานเขารวม
ประชุม และผูถือหุนเขารวมประชุมครบประชุม
2. บริษัทไดใหสิทธิแกผูถื อหุนทุกรายอยางเทา เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซัก ถามอยางทั่วถึง กอ น
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ และนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ใหถือคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทไดรายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริษัทอยางครบถวน ถูกตองตามความเปนจริงแกผูถือหุน ของ
บริษทั มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน
4. บริษัทดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานก.ล.ต. ตามหลักเกณฑที่
กําหนด รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท http://www.mono.co.th โดยมีการเปดเผยขอมูล
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถ ือหุน รายยอย
สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) ขอ 9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน และทางบริษัทสงจดหมายแจงเตือนไมใหกรรมการและผูบริหาร
เปดเผยขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัทในทุกรอบกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ในป 2557 ที่ผานมา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดมอบรางวัล “Investors’ Choice Award” ประจําป 2557 ใน
โอกาสที่บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน ที่เขาตลาดปแรก และทําได 100 คะแนนเต็ม ซึ่งโดย
หลักเกณฑเปนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ อื หุน กอนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และใหความสําคัญตอผูม ีสวนไดเสีย ในแงการดําเนินธุรกิจ กลุม บริษัทมี
หนวยงานบริการลูกคา Customer Service ซึง่ เปนตัวกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารสินคาบริการของบริษัท รับขอ
รองเรียน และชวยประสานงานในการแกไขปญหาตางๆของลูกคา ในสวนของการกํากับดูแลกิจการบริษัทเปดชองทางใน
การรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผาน “CG Hotline” ซึง่ ในปทีผ่ านมาบริษัทยังไมมีขอพิพาทใดๆกับผูม ีสวนได
เสียแตละกลุม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มใิ ชทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน และเทา
เทียมกัน ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. กําหนด เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นตอผูถ ือหุน และมีการเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริษทั มีนโยบายใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย โดย
เลขานุการบริษทั เปนผูจ ดั ทําสรุปขอมูลรายงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบในคราวถัดไป ซึ่งรวมถึง การถือ
ครองหลักทรัพยของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ทั้งนี้ระหวางป 2557 มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 140,000,000 บาท เปน
462,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจาํ นวนไมเกิน 3,220,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับ
- การจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญ 1,680,000,000 หุน ใหผูถ ือหุนเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุน
เดิม ตอ 6 หุน ปนผล เศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.120 บาท
ซึง่ บริษทั มีการจัดสรรหุน ปนผลจริงรวม 1,679,999,975 หุน และดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 462,000,000 บาทและทุนชําระแลวเปน 307,999,997.50 บาท ในวันที่ 24 กันยายน 2557
- จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หุน รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซือ้ หุนสามัญ
ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 โดยมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(MONO–W1) จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หนวย จัดสรรใหแกผูถ ือหุน ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ
หุน หรือ Rights Offering โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 14 หุน สามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน
สามัญของบริษัทฯ 15 หนวย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราสวนใหปดขึ้นเปน 1 หนวย
กําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ ีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน ปนผล และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (วัน Record Date)
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ทําใหรายงานการถือครองหลักทรัพย ซึ่งเปรียบเทียบระหวาง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม
2556 กรรมการและผูบริหารมีจาํ นวนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับสิ้นปกอน นอกเหนือจากการซื้อ
ขายหลักทรัพยระหวางป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 89

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบ ริหาร
หุนสามัญ
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุน ณ 31 ธ.ค.*

การเปลีย่ นแปลง สัดสวนการถือหุน

ป 2557

ป 2556

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2557 (%)

2,217,484,780

1,006,124,900

1,211,359,880

72.00

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

72,000,000

32,500,000

39,500,000

2.34

3. นายนวมินทร ประสพเนตร

22,900,000

10,000,000

12,900,000

0.74

19,200,000**

8,500,000

10,700,000

0.62

12,185,000

5,425,000

6,760,000

0.40

7,900,000

4,000,000

3,900,000

0.26

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

6,600,000

3,000,000

3,600,000

0.21

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

1,100,220

100

1,100,120

0.04

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

3,000,000

3,600,000

0.21

4. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

2,200,000

1,000,000

1,200,000

0.07

5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

4,400,000

2,000,000

2,400,000

0.14

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

1,100,000

500,000

600,000

0.04

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,100,000

500,000

600,000

0.04

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก

4. นายซัง โด ลี
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ผูบริหาร

* จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2556 1,400,000,000 หุน และณ 31 ธันวาคม 2557 3,079,999,975
หุน และในป 2556 – 2557 ยังไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและ
ผูบริหารทั้ง 16 ทาน
** จํานวนหุนของคุณซัง โด ลี รวมจํานวนหุนที่อยูใน ไทยเอ็นวีดีอาร 500,000 หุน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญ (MONO-W1)
ชื่อ – สกุล

จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ป 2557

ป 2556

การเปลีย่ นแปลง

สัดสวนการถือ

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2557 (%)

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก

1,022,694,165

-

1,022,694,165

68.19

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

24,821,115

-

24,821,115

1.65

3. นายนวมินทร ประสพเนตร

5,357,143

-

5,357,143

0.36

4. นายซัง โด ลี

5,000,044

-

5,000,044

0.33

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

3,312,500

-

3,312,500

0.22

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

3,142,916

-

3,142,916

0.21

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

3,214,286

-

3,214,286

0.21

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

123

-

123

0.00001

3,214,286

-

3,214,286

0.21

4. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

771,430

-

771,430

0.05

5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

1,642,858

-

1,642,858

0.11

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

267,916

-

267,916

0.02

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

267,858

-

267,858

0.02

ผูบริหาร

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

* ในป 2556 – 2557 ยังไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผูบริหาร
ทั้ง 16 ทาน
บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,499,881,444 หนวย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 ทาน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ทาน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน ยังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยมีคุณสมบัตติ ามตามขอกําหนดของ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย และมีความเปนอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอํานาจหนาที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารไวอยาง
ชัดเจน ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติ แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาทีบ่ ริหารอยางสม่าํ เสมอ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
รับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารจัดการบริษทั ภายใตกรอบอํานาจทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
3. บริษทั แบงแยกบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูบ ริหาร ไว
อยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน
4. บริษัทมีขอปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
และเปนความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาที่ โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท
5. บริษทั มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั อยางนอย 4 ครั้งตอป เพื่อพิจารณาวาระประจําของแตละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลีย่ เดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ อนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี ก ารกระจายและแบ ง อํ า นาจหน า ที ใ่ ห กั บ
คณะอนุกรรมการชุดยอยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กลัน่ กรองขอมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินประธานเจาหนาที่บริหาร ปละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึน้ เพือ่ เปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และการจํากัดจํานวนบริษทั จดทะเบียนในการดํารงตําแหนงของกรรมการไว
ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นวากรรมการแตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และไดอุทิศเวลาการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการ ในการกํากับดูแลการบริหารงาน และผลการดําเนินงานเปนอยางดี และแมวา ทางบริษทั ไมไดมี
การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอยางชัดเจน แตมีหนวยงานภายใน คือฝาย
กํากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ ดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานดานกํากับ
ดูแลกิจการกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 92

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบตอสังคม
กลุมบริษัทโมโน มุงเนนการเปนสวนหนึ่งของสังคม และดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม
ชุมชน สิง่ แวดลอม เพือ่ นําไปสูก ารเติบโตทีย่ ัง่ ยืนมาโดยตลอด โดยมีเปาหมายในการการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใน
องค ก รมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และเพิ ่ม ช อ งทางสื ่อ สร า งเครื อ ข า ยจิ ต อาสา เพื ่อ สร า งช อ งทางการสื ่อ สารและ
ประชาสัมพันธขาวสาร โครงการ และกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางทั่วถึง รวมถึงสรางพันธมิตรจากทุกภาค
สวนในการผสานความรวมมือกันสรางประโยชนแกสว นรวม
กลุมบริษัท โมโน มีหนวยงานทีด่ ูแลดานนโยบายและการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม และ
จัดโครงการเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตัง้ แตป 2550 โดยมีนโยบายมุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกของ
การเปนสวนหนึง่ ของสังคมใหกลุม คนรุนใหม เริม่ จากพนักงานในองคกร กลุมเยาวชน นักศึกษา ลูกคา ขยายไปยังผูถอื
หุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ซึง่ จะมีสวนชวยสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมออกไปในวงกวาง และนํามา
ซึ่งการพัฒนาองคกรและประเทศชาติใหยงั่ ยืนตอไป

10.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษทั โมโน
คณะกรรมการบริษทั ไดวางนโยบายการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปนผูนําในธุรกิจดานสื่อและการใหบริการขอมูลดานความบันเทิงอยางครบวงจร
กลุม บริษทั โมโน ยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม ความเปนธรรม หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามหลักบรรษัทภิบาลทั้ง
ตอหนวยงานภายนอกและภายในของบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึง่ ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานความโปรงใสและตรวจสอบได
ตลอดจนกําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม สรางการเติบโต และผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง
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2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมบริษัท ใหความสําคัญตอการปลูกฝง การปองกันและการตอตานการทุจริตเสมอมา โดยไดมีการวาง
ระบบปองกัน แกไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริตคอรัปชัน่ ในองคกรอยางเปนรูปธรรม ตามทีป่ รากฏในกฎขอบังคับ
บริษัท และขอปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ดวยการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุมบริษัท ไดวางแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผานการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน ทั้งในดานการดูแลพนักงาน ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนเกีย่ วของตางๆ ทัง้ นี้ นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
4. การปฎิบตั ิตอเเรงงานอยางเปนธรรม
บริษทั ไดวางนโยบายดูแลพนักงานตัง้ แตการบริหารคาจาง การดูแลดานความเปนอยู สภาพแวดลอมการ
ทํางาน สวัสดิการ การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน โอกาสความกาวหนาเติบโตไปพรอมองคกร และ
งานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆอยางเปนธรรม และอยูภ ายใตกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
บริษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญดานบุคลากร ดังนั้นการดูแลพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการ
จึงบริหารดวยความละเอียดออนและเหมาะสมภายใตขอกําหนดของกฏกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา
ตามปกติ บริษทั พิจารณาจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานพนักงานในปน้ันๆ ที่สะทอนเปาหมายทางธุรกิจในรอบป
และพิจารณาความสําเร็จของเปาหมายในระยะยาวทีม่ ีการกําหนดการวัดผลงานในแตละหนวยงานอยางชัดเจน รวมถึง
การจัดหาสวัสดิการที่เพิ่มความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไวใหพนักงาน เชน สวัสดิการประกันชีวิต
สุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดานเงินกู สวัสดิการนวดคลายเสน สปอรตคลับ สวัสดิการงาน
เลี้ยงสังสรรคในโอกาสตางๆ เชน การจัดงานปใหม การจัดงานวันคลายวันเกิดประจําเดือน เปนตน สิ่งเหลานี้เพื่อเปน
แรงจูงใจ และขวัญกําลังใจใหกับพนักงานในการปฏิบัติงาน
นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
พนัก งาน เพื่อใหเ ปนไปอย างมีประสิ ทธิภาพต อเนื่อง และใหความสําคั ญควบคูไปกั บการปฏิบั ติงานตามหนาที่ของ
พนักงานภายในองคกร จึงกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
 มุงมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอืน่ ๆ การดําเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ถือเปนหนาทีร่ บั ผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุง เนนการมีสวนรวมใน
องคกร
 ใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรใหมีความรูแ ละสรางจิตสํานึก
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพือ่ ใหพนักงานทุกคนมีสว นรวมใน
การดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
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นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอยางตอเนือ่ ง ดวย
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญดานบุคลากรเสมอวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้นบริษัท
จึงมุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาและปรับใหเปน “องคกรแหงการพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ
ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกันไป
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
กลุมบริษัท โมโน มุงสรางสรรคสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน โดยเฉพาะขอมูลความบันเทิงทีม่ ีคุณภาพ
และสามารถสรางความสุขใหกับลูกคา ผานการคัดสรรขอมูลที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกลูกคาทุกกลุม และดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม
ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ไมไดมีผลกระทบในเรือ่ งสิง่ แวดลอมโดยตรง แตการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปน
หนึ่งใน เปาหมายหลักที่บริษัทมุงสนับสนุน กลุม บริษัท โมโน ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดลอม ใน 2 มิติ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
อยางตอเนื่อง
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ดวยสํานึกในการเปนสวนหนึง่ ของสังคม กลุม บริษทั โมโน พยายามเขาไปมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชุนใน
บริเวณใกลเคียง และชุมชนที่อยูใ นถิ่นทุรกันดาน เพราะเชื่อวาชุมชนที่ดี ยอมกอใหเกิดสังคมคุณภาพ และนําไปสูความ
เจริญรุงเรืองของประเทศตามลําดับ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
ในโลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโน มี
นโยบายมุง มั่นพัฒนา เนื้อหาขอมูลขาวสาร สาระ และความบันเทิง นําเสนอผานชองทางในรูปแบบดิจติ อลอันหลากหลาย
เขาถึงผูบริโภคไดงาย ประหยัดตนทุน และไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการงาน
ภายในองคกร ไมวา จะเปนระบบอินทราเน็ต ระบบการรับสงขอมูลผานอีเมล ระบบการจัดเก็บขอมูล เพือ่ ประโยชนดา น
ทรัพยากรและสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
 เปาหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก สรางความรูค วามเขาใจในวัตถุประสงคการทําประโยชนเพือ่ สังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตองแกพนักงาน หรือผูเขารวมกิจกรรม และ เนนการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
 เปาหมายที่ 2 : เพิ่มชองทางสื่อ สรางเครือขายจิตอาสา สรางชองทางเพือ่ สือ่ สารและประชาสัมพันธ
ขาวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร กระจายขาวสารและความเคลือ่ นไหวตางๆใหได
อยางทั่วถึง และสรางพันธมิตร เพือ่ รวมเปนเครือขายจิตอาสา ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน คายอาสาจาก
สถานศึกษาตางๆ ลูกคา ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความรวมมือกันสรางประโยชนแกสว นรวม
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กลยุทธในการดําเนินงาน

กลุมบริษัทโมโน ได วางแผนโครงการและงบประมาณประจําปในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
นําธุรกิจอินเทอรเน็ต mthai.com ของกลุมธุรกิจโมโน ใหัเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธโครงการซึง่ ประชาชนทั่วไป
สามารถเขามามีสวนรวมในการทําความดีทีส่ ะดวกและงายผานเว็ปไซต mthai.com/clickdeetumdee “คลิกดีทําดี :
ทําดีงายๆ แคคลิก” ภายใตกลยุทธ “รวมกันให ชวยกันทํา” เปดโอกาสใหผูเ ขารวมโครงการสามารถทําความดีได 3 ทาง
คือ 1. รวมเผยแพรกจิ กรรมหรือขาวสารทีเ่ ปนประโยชน 2. รวมบริจาคสิ่งของหรือเงินชวยเหลือ 3.รวมสมัครทํากิจกรรมกับ
เครือขายจิตอาสา หรือกิจกรรมของบริษัท ในป 2557 บริษัท ไดมุงมั่นรวมมือกับองคกรและหนวยงานตางๆ เพื่อสราง
เครือขายในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น
10.2 การดําเนินงาน และการจัดทํารายงาน
กระบวนการการจัดทํารายงาน
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุมบริษัท โมโน ไดยึดตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียซึ่งประกอบดวย ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมโดยรวม
ทัง้ นี้ บริษัท ไดจัดทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจัดกิจกรรมดานสังคมและสิง่ แวดลอมเปนประจําทุกป โดยมีความ
สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวขางตน

ไทย ดังนี้

การดําเนินงาน
ที่ผานมา กลุมบริษัท โมโน ไดดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
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 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
กลุม บริษัท โมโน ใหความสําคัญกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
เชน ความเปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา ตลอดจนพนักงานและสังคม ตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมภายใตการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ไดแก การดําเนินธุรกิจ
อยางซื่อสัตยสุจริต มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม การพัฒนากิจการใหเติบโต สรางผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดใหกับการลงทุนของ
ผูถือหุนอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ป 2557 บริษทั ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ( Collective
Action Coalition ) ซึ่งถือเปนโครงการระดับชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นอกเหนือจากการควบคุมขัน้ ตอน กระบวนการภายในใหรดั กุมและปองกันการทุจริต อาทิ
การรับพนักงานใหมมีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกทีโ่ ปรงใส การเบิกจาย คาใชจา ยและงบประมาณทีต่ อ งผานการอนุมตั ิ
ตามอํานาจอนุมตั ิ มีหลักฐานตรวจสอบได บริษทั ยังมีชอ งทางการรับเรือ่ งรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการ
แจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมทีอ่ าจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมี
สวนไดเสียอื่นผานชองทาง CG Hotline ของบริษัท ซึง่ ในป 2557 ไมพบรายงาน หรือการกระทําผิดเกีย่ วกับการทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกีย่ วของกับกลุมบริษัท
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ใหความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่ง
ถือเปนสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน โดยสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติงานโดยคํานึงการเคารพ
สิทธิ มนุ ษยชน สิท ธิห นาที ่ และความรั บผิ ดชอบ ทีม่ ี ตอตนเอง บุค คลอืน่ และผูม ี สวนได เสี ยทุก ฝา ย นอกจากนั ้นยั ง
เสริมสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดวยการไมเลือกปฏิบัติตอผูห นึง่ ผูใด ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมกระทํา
การละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทัง้ วางแนว
ทางการติดตามกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหเขาขายการกระทําการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกลาว
 การปฏิบัตติ อแรงงานอยางเปนธรรม
กลุม บริษั ท โมโน ปฏิบัติ ตอพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย างเคร งครั ด ดู แลพนัก งานเสมื อนคนใน
ครอบครัว และตองการใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขในบรรยากาศทีส่ ะดวกสบาย พรัง่ พรอมดวยสิง่ อํานวยความ
สะดวกตางๆ ในที่ทํางาน ดูแลการบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี จัดทําประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในป 2557 ยังไมปรากฎวามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
นอกจากนี้ บริษทั ไดสงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพดานตางๆ และจัดรูปแบบการเรียนรู
และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้
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การเรียนรูผานประสบการณและลงมือทํางานจริง (Experience)
จัดใหพนักงานไดเรียนรูง านจากการลงมือปฏิบตั งิ านนัน้ จริง (On the job training) เพือ่ ใหเกิดการสอนงาน
และถายทอดความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนใหพนักงานกลาคิดและทําในสิ่งใหมๆ ไดแกไขปญหา
อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง
การพัฒนาโดยการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)
สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับตําแหนงที่มีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงานมีโอกาส
ไดถายทอดและแลกเปลีย่ นความรู โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลีย่ นความรูโ ดยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก Tutor (แบบ
หองเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแตละรูปแบบสามารถถายทอดไดตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของผูถายทอดเอง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
สงเสริมและเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานเปนผูแนะนํา(Coaching) และใหคําปรึกษา
(Consulting) เพื่อใหผูบ ังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ติชมและใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน
โดยอาศัยชวงเวลาของการทํางานทัว่ ไปและในชวงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education)
จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของแตละหนวยงานและระดับ
ตําแหนง ซึง่ เปดโอกาสใหพนักงานทุกคน รับการฝกอบรมในระดับหลักสูตรทีจ่ ําเปนและเหมาะสมตอการทํางานหรือใน
หลักสูตรทีต่ นเองสนใจเพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต
รวมถึงจัดอบรมสัมมนาดูงานทั้งในและตางประเทศ และใหโอกาสความกาวหนาทีจ่ ะเติบโตไปพรอมกับ
บริษัท ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเปนจํานวนทั้งสิ้น 17.50 ลานบาทและมี
พนักงานเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้นประมาณรอยละ 79 ของจํานวนพนักงานทัง้ หมด
นอกจากนี้ ทางบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของพนักงานในอันทีจ่ ะแจงขอมูลปญหาตางๆ ขอรองเรียน หรือ
การแจงการกระทําความผิดที่เกิดขึน้ ในองคกร สามารถแจงเรือ่ งผานผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น หรือผานฝาย
ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถแจงดวยวาจา หรือทําหนังสือแจงรายละเอียด พรอมลงลายมือชือ่ โดยฝายทรัพยากรบุคคล
และคณะกรรมการบริษทั จะดําเนินการหาขอเท็จจริงเพื่อหาทางแกไขปญหา หรือลงโทษผูกระทําความผิด การตรวจสอบ
หรือการสอบสวนจะไมเปดเผยขอมูลของผูใหขอมูลหรือผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะใหความคุมครองดูแลผูแจงขอมูล ผู
รองเรียน หรือผูแจงเบาะแสที่กระทําโดยสุจริตบนพื้นฐานความเปนธรรม ไมใหไดรับผลกระทบตอหนาที่การงานของผูนั้น
 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
กลุมบริษัท โมโน มุงสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคไดรับความ
พึงพอใจและความคุม คาสูงสุด ควบคูไปกับการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยทุกกลุม ธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอผูบริโภคไดเปนอยางดี ตามรายละเอียดดังนี้
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-

-

พัฒนาและจัดหาบริการใหตอบสนองความตองการของผูบ ริโภค อาทิ นําเสนอขอมูลขาวสาร บทวิเคราะห
ทีเ่ ปนกลาง และเชือ่ ถือได ผลิตรายการบันเทิงทีค่ วามสรางสรรค และมีสาระ จัดหาคอนเทนตทีม่ ีคุณภาพ
และไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตอง
มีหนวยงานที่ดูแลลูกคาและผูบริโภคโดยเฉพาะ อาทิ หนวยงาน Call Center ที่สามารถใหขอมูลการบริการ
และชวยเหลือแกไขปญหาใหกับลูกคาทีใ่ ชบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ ชองทางการติดตอกับเว็บมาสเตอรใน
ทุกเว็บไซต เพื่อรับเรื่องแจงปญหา และแนะนําการใชงานตางๆ

 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
กลุม บริษทั โมโน ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใน 2 มิติ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมทุกป โดยจะ
มีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมในแตละป เพื่อใหครอบคลุมสิ่งแวดลอมในทุกดาน นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายและ
การจัดกิจกรรมรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในสวนของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการสื่อสารภายในองคกรอยูเสมอ เพื่อให
พนักงานตระหนักถึงเรื่องการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด การใชสือ่ อิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ การนําวัสดุ
อุปกรณกลับมาใชใหม (Reuse) การสนับสนุนการวางแผนการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรตางๆที่มีใหเกิดประสิทธิภาพ
2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม บริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและศิลปนของบริษัท
เขารวมทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมทั้งในสวนที่จัดโดยบริษั ท และเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ และสรางจิตสํานึกรั ก
สิ่งแวดลอมในวงกวาง ไปสูเยาวชน ประชาชนทัว่ ไป ผานโครงการ Mthai คลิกดี ทําดี
 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
กลุม บริษทั โมโน มีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหการสนับสนุนในหลากหลายดาน
1) ดานการศึกษาและการกีฬา ไดดาํ เนินการสรางอาคารเรียนใหกบั โรงเรียนในชนบทมาอยางตอเนือ่ ง มี
การพัฒนาโรงเรียน โดยการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ลานกีฬา หองน้าํ การมอบอุปกรณการเรียน และอุปกรณกีฬา
รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา และใหเงินชวยเหลือโครงการของนิสิต นักศึกษาของสถาบันตางๆ
2) ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ บริษัทบริจาคเงินใหกบั สถานสงเคราะห และมูลนิธิตางๆ
อาทิ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และรวมกับมูลนิธิจดั กิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อผูปวย
3) ดานอื่นๆ อาทิ การสรางพระ และบูรณะวัด กิจกรรมแดทหารหาญชายแดนใต กิจกรรมปนน้าํ ใจใหนอ ง
สองฝงโขง เปนตน
 การมีน วัต กรรมและเผยแพร นวั ตกรรมซึ่ง ได จากการดําเนิน งานที่มีค วามรับ ผิด ชอบต อสั งคม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
ทางบริษัทใชสื่อที่มี ชว ยผลัก ดัน และสนับสนุนคุณ ภาพชี วิต และสัง คมของประเทศ โดยรวมมือกั บ
หนวยงานภาครัฐ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดูแลดานความ
ปลอดภัยในการใชงานเทคโนโยลีในวงกวาง ในโครงการ จาฮูกสอนเด็ก สงเสริมการใชงานอินเทอรเน็ตใหถูกตองและลด
การกระทําผิดทางอินเทอรเน็ต และรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) จัดทําหนังสือเเจกฟรี ที่มีชื่อวา ฉ 18- อานกอนจะเกรียน เซียนเน็ตอยางมี
คุณคา โดยแจกใหกับเยาวชน และโรงเรียนตางๆ เพือ่ ใหมีความรูความเขาใจทีถ่ ูกตองในการใชอินเทอรเน็ต และสามารถ
ดาวนโหลดฟรีไดผานเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม และโครงการ “Cyberpatrol : สายตรวจอินเทอรเน็ต” เปนชองทางให
ผูบริโภคแจงเบาะแสขอมูลไมเหมาะสมบนอินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง
สวนที่ 2 หัวขอที่ 10 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 99

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีแนวคิดในการสนับสนุนดานกีฬาในระดับประเทศ โดยเริ่มจากการสนับสนุนการ
ถายทอดสดการแขงขันไทยแลนด บาสเกตบอลลีก ป 2014 (TBL) ตลอดฤดูกาล และสงทีมโมโน แวมไพร บาสเกตบอล
คลับ เขารวมการแขงขัน โดยหวังจะเปนแรงผลักดันใหกีฬาบาสเกตบอลเปนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เยาวชนไทยหันมาสนใจเขา
รวมและทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม
นับตัง้ แตเริม่ ดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ยังไมพบประเด็นการสรางผลกระทบตอความ
รับผิดชอบตอสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอ สังคมและสิ่งแวดลอม
สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ประจําป 2557 สามารถสรุปยอไดดังนี้
 Mono for Social คืนคุณคา...เพื่อสังคมนาอยู
บริษทั ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม สงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนรวมถึงชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัยธรรมชาติมาโดยตลอด ในป 2557 มีการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
- การสรางอาคารเรียน โมโน กรุป 5 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว จังหวัด
อุบลราชธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดปายอาคารเรียน
- กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟา หลวง ในการพัฒนาโรงเรียนบานผาลั้ง
และมอบผาหมใหแกชาวบานชุมชนบานผาลั้ง จังหวัดเชียงราย
- กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
โดยสรางลานกีฬาอเนกประสงค พัฒนาโรงเรียน และมอบอุปกรณการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนบาน
นาเกลือ จังหวัดตราด
- กิจกรรมปรับปรุงรั้วโรงเรียน พัฒนาพื้นที่ และเลี้ยงอาหาร ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยผาก จังหวัด
ราชบุรี
- กิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อผูปวยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ รวมกับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
โดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา นําทีมนักแสดงอาวุโส และนักรองนักแสดงสังกัดกลุม บริษัท โมโน รวมรอง
เพลงและเปนกําลังใจใหผูปวย
 Mono for Natural Environment เพื่อสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติยั่งยืน
กลุม บริษัท โมโน ตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ จึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง ดังนี้
- กิจกรรมทําซั้ง หรือปะการังเทียม เพื่อชวยอนุรักษชายฝงทะเล ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ที่ศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 และขัดบอเตา กระดองเตา ในโครงการสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ อนุรักษพันธุเตาทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง
- กิจกรรมปลูกปาทดแทนเฉลิมพระเกียรติฯ รวมกับกรมการทหารชาง มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
และองคกรเครือขาย ณ พื้นที่หมู 5 บานถํ้าหิน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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- กิจกรรมปลูกปาใหชาง สรางฝายชะลอน้ํา ณ พื้นที่หนวยพิทักษปาทาทุงนา เขตรักษาพันธุสัตวปาสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ บริษทั ยังใหการสนับสนุนดานเงินชวยเหลือผานโครงการตางๆ ของภาครัฐบาล และเอกชน
สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองคกรตางๆ ที่มีความสอดคลองกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้
 การสนับสนุนเงินชวยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของนักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนาเยาวชน อาทิ
- โครงการ 50 ทุนการศึกษา เด็กเกง เด็กดี ชาวจันท โดยสมาคมชาวจันทบุรี
- โครงการโรฯ พานองนัง่ รถไฟ ผจญภัยในหุบเขา ศึกษาวิถีชนเผา รวมใจเรานํา ประโยชนสูนครพิงค
โดยสโมสรโรตาแรคท มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตครู และโครงการปรับปรุงสนามวอลเลยบอลเพือ่ การศึกษา โรงเรียน
บานแปดอุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
- โครงการสรางหองนํา้ โรงเรียนบานกลวย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชมรม ฅ รักเด็กและพันธมิตร
- โครงการทุนการศึกษาและกิจกรรม สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการแสดงโขนจิว๋ ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- โครงการเทศกาลภาพยนตรนักเรียนนักศึกษา นานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 5 ภาควิชาภาพยนตร คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- โครงการสงเสริมกิจกรรมหุนยนต (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
- โครงการซอมแซม อาคารเรียน โรงเรียนบานจือแระ จังหวัดนราธิวาส
- โครงการแนะแนวการศึกษาแกนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 1 (โดมกาวน) คณะกรรมการนักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 การสนับสนุนเงินชวยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองคกรตางๆ
- มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
- กิจกรรม “ปนน้ําใจใหนองสองฝง โขง” โรงเรียนบานลาดหญาคา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยกลุมเดินตามฝน ทองตามไพร
- โครงการสรางพระ-บูรณะ วัดเทพประทาน จังหวัดจันทบุรี วัดปานาบุญ จังหวัดสุโขทัย
- กิจกรรมโบวลง่ิ การกุศล ปนน้าํ ใจ แดทหารหาญชายแดนใต โดยชมรมศิษยเกาโรงเรียนจานาวิกโยธิน
โดยรายละเอียดขาวของกิจกรรมตางๆ สามารถติดตามไดที่ http://www.mono.co.th/CSR.aspx
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการระบบการควบคุมภายในทีด่ จี ะชวยใหการดําเนินงานของบริษทั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทวาจางผูต รวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(1995) จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตป 2550 เพื่อทําหนาที่ประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขของบริษัท โดยรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและสําเนารายงานใหกับฝายบริหารทีเ่ กีย่ วของเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน จะถูกนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2557
โดยการซักถามขอมูลจากผูตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ทัง้ 5 ดาน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ จัดทําแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสรางองคกร และ
กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอยางเหมาะสม บริษทั มีการวางแผนและใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกดาน มีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการใหผูบริหารและพนักงานใชยึดเปนแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อใหองคกรมีการควบคุม
ภายในที่ดี และเติบโตอยางยั่งยืน
สวนที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุม โดย
ทําหนาที่ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงติดตามการปฎิบตั งิ านใหเปนไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฎิบตั ิงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดเหตุการณรายแรงที่มี
ผลกระทบตอ การดํา เนิ นงานอยา งมี นัย สํา คัญ ภายใตก ารกํา กับ ดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบดว ย
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษทั มีการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของขอมูลที่เกี่ยวของมีความถูกตอง เหมาะสม อยางเพียงพอ และนํามาใชไดทัน
ตอเวลา โดยมีชองทางการสือ่ สารทั้งภายใน และภายนอกบริษทั
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษทั กําหนดใหมีระบบการติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ใหเหมาะสมและทันตอเวลา
รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก
ไตรมาส
สํา นั ก ตรวจสอบภายใน โดยมี น างสาวสวนศรี สวนกู ล เป น หั ว หน า งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็ นว า ผูด ํ ารงตํา แหน งหั วหน างานตรวจสอบภายในมี ความเหมาะสมที ่จ ะปฏิบั ติ หน าที ่ไ ดอ ยา งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ ่ง ทํา หน า ที ่ดูแ ลการปฏิบั ติ ห น า ทีใ่ ห เ ป น ไปตามแผนงานประจํา ป ที ่ไ ด รับ อนุ มั ติ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทแลว ในป 2557 แลวไมพบขอบกพรองทีเ่ ปนสาระสําคัญ อันอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสีย่ ง

อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มี
การบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองและเปนที่นาเชื่อถือ
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12. รายการระหวางกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษทั ยอยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2557 และป 2557
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ความสัมพันธ
- JAS กับบริษทั มีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก ซึ่งถือหุนในบริษัท รอยละ 72.00 และถือหุนใน JAS รอยละ 25.84

(มหาชน) (“JAS”)
- บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
(“TTTBB”)

- TTTBB ประกอบธุรกิจใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
- TTTBB และบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TTTBB และบริษัท
TTTBB ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด (“ACU”) รอยละ 99.20 โดย ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (“TTTI”)

- TTTI ประกอบธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร
- TTTI กับบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TTTI และบริษัท
TTTI ถือหุนโดย TTTBB รอยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุนโดย ACU รอยละ 99.20 โดย ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษทั จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด (“JASTEL”)

- JASTEL ประกอบธุรกิจใหบริการวงจรเชา และบริการรับ - สงขอมูลภายในประเทศและระหวางประเทศ
- JASTEL กับบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน JASTEL และบริษัท
JASTEL ถือหุนโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“JSTC”) รอยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษัท อคิวเมนท จํากัด (“ACU”)

- ACU ประกอบธุรกิจใหบริการการสื่อสารไรสาย (Wireless Communication Services)
- ACU และบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน ACU และบริษัท
ACU ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (“PA”)

- PA ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง
- PA และบริษัทมีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน PA และบริษัท
PA ถือหุนโดย ACU และ JSTC รอยละ 53.85 และรอยละ 46.15 ตามลําดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00
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บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

- บริษัท จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากัด (“JINET”)

- JINET ประกอบธุรกิจใหบริการดานอินเทอรเน็ตในรูปแบบตางๆ เชน การใหบริการอินเทอรเน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอรเน็ตสําหรับ
ลูกคาองคกร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
- JINET กับบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน JINET และบริษัท
JINET ถือหุนโดย JAS รอยละ 98.31

- บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวสิ จํากัด (“ACES”)

- ACES ประกอบธุรกิจใหบริการระบบสื่อสารโทรศัพททุกประเภทขาย/ปลีก/ใหเชาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
- ACES กับบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน ACES และบริษัท
ACES ถือหุนโดย ACES (Thailand) รอยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุนโดย JAS OVERSEAS รอยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือ
หุนโดย JAS รอยละ 39.82

2. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด
(“TOYOTA PS”)

- TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนยบริการรถยนตโตโยตา
- TOYOTA PS และบริษัทมีกรรมการรวมกัน คือ นายโสรัชย อัศวะประภา โดยนายโสรัชย อัศวะประภา เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TOYOTA
PS และบริษัท รวมทั้งนายโสรัชย อัศวะประภา เปนผูถือหุนใหญใน TOYOTA PS โดยถือหุนรอยละ 49.99

3. บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด (“GS”)

- GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใชแลว และแปรสภาพวัสดุที่ใชแลวโดยผานกรรมวิธีเพื่อนํากลับมาใชใหม
- GS และบริษัทมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน คือ นายนวมินทร ประสพเนตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทัง้ นายนวมินทร
ประสพเนตร เปนผูถือหุนใหญใน GS โดยถือหุนรอยละ 59.96

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด (“MS”)

- MS ประกอบธุรกิจจําหนายสื่อโฆษณากลางแจง ผานจอ Shaker Screen ยานสยามสแควร
- MS และบริษัทมีกรรมการรวมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเปนกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน MS รวมทั้งถือหุนใน MS รอยละ 10.00
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บริษทั และบริษทั ยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทัว่ ไป
บริษัทที่เกี่ยวของ
1.บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

10.55

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ เชนเดียวกับ

รายไดจากการขายและใหบริการ
บริ ษั ท ให บ ริ ก า รส ง ข อ คว ามสั ้น ให แ ก ลู ก ค า ข อง TTTBB
(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ

การให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า องค ก รรายอื น่ โดยที ่บ ริ ษั ท มี ค วามพร อ มด า น
บุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการใหบริการ ตลอดจนมี การคิด
ราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจากลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตนทุนและคาใชจาย
Mono Travel จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก TTTBB เพื่อ

0.15

การที่ Mono Travel ใชบริการระบบโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการ

ดําเนินธุรกิจใหบริการสํารองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท

ธุรกิจปกติ และอั ต ราการค าบริก ารเปน อัต ราตลาด จึงเห็ นว าการทํ า

พื ้น ฐานให บ ริ ก าร กํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารเป น รายเดื อนตามที ่

รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตกลงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวของ
2.บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

31.05

การใหบริ การสื่อโฆษณา และใหบริการใชลิขสิท ธิ์ภาพยนตรดังกลา ว

รายไดจากการขายและใหบริการ
- บริ ษั ท , Mono Gen, Mono Production และ Mono
Broadcast ใหบริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต นิตยสาร เคเบิล
ทีวีและทีวีดิจิตอลแก TTTI
- Mono Film ใหบริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแก TTTI

1.33

เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท Mono Gen , Mono Production ,
Mono Broadcast และ Mono Film เพื่อเปนชองทางในการโปรโมท
บริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคา
รายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

- Mono Travel จัดทํารายการสงเสริมการขายรวมกับ TTTI โดย
ใหสวนลดคาที่พักกับลูกคา 3BB โดย TTTI จะเปนผูรับผิดชอบ
สวนลดคาที่พักตามจริง

0.02

การให บ ริ ก ารจองห อ งพั ก เป น รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ช น เดี ย วกั บ การ
ใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น และอัตราคาบริการเปนอัตราตลาด จึง
เห็นวา การทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 107

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Info, Mono Production, Mono Broadcast
จายคาเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอร (Co-Location)

9.71

การเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI
เป นผู ให บริ การอิ นเทอร เน็ ตครบวงจร ที ่มี ความพร อมด านระบบ และ
อุปกรณต างๆ (Infrastructure) ใหบริ การเชื่อมตอสั ญญาณอิ นเทอร เน็ ต
ความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรที่เปนหองที่มี
ลักษณะเฉพาะใหแกกลุมบริษัท โดยราคาคาบริการเปนราคาตลาด ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุตธิ รรม

- บริษัท, Mono Gen, Mono Production, Mono Info, Mono
Sport, Mono film และMono Broadcast โดยมีคาใชจายที่
เกี่ยวโยงกันใหแก TTTI ดังนี้

19.81

การใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว เปนรายการ
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ทีม่ ีความ
พรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสํานักงาน
ตั้งอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําใหมีความสะดวกในการดูแล และการ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ประกอบกับอัตราคาบริการเทียบเคียง
ได กั บ ราคาบริ ก ารของผู ป ระกอบการรายอื ่น ดั งนั ้น จึ งเห็ น ว า การทํ า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

1.04

การใชบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ และอัตรา
การคา บริ การเป นอั ตราตลาดและเที ยบเคี ยงไดกั บการใชบ ริก ารของ
ผู ป ระกอบการภายนอกอื ่น ๆ จึ ง เห็ น ว า การทํ า รายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

1) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในธุรกิจสื่อ
ที วี ธุ ร กิ จ สื ่อ อิ น เทอร เ น็ ต และธุ ร กิ จ บริ ก ารเสริ ม บน
โทรศัพทเคลื่อนที่
2) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในสํานักงาน
- บริษัท และ Mono Gen จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก
TTTI เพื ่อดํ าเนิ น ธุรกิ จโดยบริ ษัท ใช เลขหมายเพื ่องาน Call
center และ Mono Gen ใชบริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่
เกี่ยวของกับงานสํานักงาน

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 108

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
3.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาใชบริการโครงขายโทรคมนาคมใหแก JASTEL
เพื่อเชื่อมโครงขายจากอาคารจัสมิน ถึง DTAC (รังสิต)

1.50

การใชบริการโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดย
JASTEL เปนผูใหบริการรับสงขอมูลผานเคเบิลใยแกว (Fiber Optic) ที่
มีความพรอมดานระบบ และอุปกรณเชื่อมโครงขายตางๆ โดยราคา
คาบริการใกลเคียงกับอัตราคาบริการที่กลุมบริษัทจายใหแกผูใหบริการ
รายอื่นที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.74

คา เช า พื ้น ที ่วางเครื ่องเซิ รฟเวอรดังกล า วเป นรายการธุ รกิ จปกติ โดย
JASTEL เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ
ตางๆ (Infrastructure) และมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรซึ่ง
เปนหองที่มีลักษณะเฉพาะใหแกบริ ษัท โดยราคาคา บริการเปนราคา
ตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

0.16

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดยเปนสวนแบงรายไดที่บริษัท
ควรไดรับตามอัตราที่กําหนดในสัญญาทีต่ กลงกัน ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ทํารายการมีความเหมาะสม

- บริษัท และ Mono Info จายคาเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอร
(Co-Location) ใหแก JASTEL

4.บริษัท อคิวเมนท จํากัด

รายไดจากการขายและใหบริการ
- บริษั ทได รับส วนแบงคาบริการซื้อขายชั่ว โมงอิน เทอรเน็ ตไร
สายความเร็วสูง “Spider Hotspot” ผานโทรศัพทมือถือใหแก
ลูกคา ACU โดยเปนการแบงรายไดคาบริการดวยอัตราสวน
แบงตามสัญญาที่ตกลงกัน

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 109

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
5.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

6.บริษัท จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากัด

7. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน
ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Gen, Mono Travel, Mono Info, Mono Ent
Mono Film, Mono Production, Mono Broadcast และ
Mono Sport จายคาใชจายอาคาร เชน คาไฟฟา, คารักษา
ความปลอดภั ย , ค า บริ ก ารที ่จ อดรถ ซึ ง่ เป น การจ า ยตาม
สัญญา
ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาบริการ Internet Corporate leased line ใหแก
JINET

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Gen, Mono Ent, Mono Production และ
Mono Broadcast จายคาซอมแซมบํารุงรักษา ตรวจ เช็ ค
สภาพเครื่องยนตของยานพาหนะที่ใชในการดําเนินงานของ
บริษัท, Mono Gen, Mono Ent และ Mono Broadcast
- บริษัทซื้อรถยนตโตโยตาเพื่อเปนรางวัล เพื่อเปนรางวัลสําหรับ
ทํากิจกรรมของบริษัท

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

15.60

0.19

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การใหบริการของกลุม บริษัทดังกลาวเปนรายการปกติของกลุม บริษัท
โดย PA เปนเจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และ
เรียกเก็บคาบริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น
ดังนั้น จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

คาบริการ Internet Corporate leased line ดังกลาวเปนรายการธุรกิจ
ปกติ โดย JINET เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ทีม่ ีความพรอม
ดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) โดยราคาคาบริการเปน
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

0.26

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

0.51

รายการดังกล าวเป นกิ จกรรมทางการตลาดเพื ่อส งเสริ มการขายของ
บริ ษัท และราคาซื ้อรถยนต เปน ราคาตลาด ดังนั ้นจึ งเห็ น วา การทํ า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 110

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
8.กลุมบริษัท JAS ไดแก TTTBB, TTTI, JINET,
JASTEL, ACU และ PA

9.บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

- กลุมบริษัท JAS ใหเงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน
กิจกรรมทางการตลาด ใหแก Mono Gen, Mono Ent และ
Mono Travel ตามที่ตกลงในสัญญา

1.42

รายการดังกลาวเป นรายการสนั บสนุนธุ รกิจปกติ ของบริ ษัท เพื่อเป น
ชองทางในการประชาสัมพันธ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการ
คิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.87

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผล

0.11

การใหบริการสื่อโฆษณาดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อ
เปนชองทางในการโปรโมทบริการของ MSHAKER โดยมีการคิดราคา
เชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.12

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ

รายไดจากการขายและใหบริการ

รายไดจากการขายและใหบริการ
- บริษัทใหบริการสื่อโฆษณาเว็บ Mthai.com และเว็บ
Yenta4.com

11.บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวสิ จํากัด

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายไดจากการขายและใหบริการ

- Mono Gen มีรายไดจากการจําหนายหนังสือเกาในลักษณะ
การขายเปนเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง
กวาราคาที่ Mono Gen จําหนายใหแกคูคารายอื่นและไมต่ํา
กวาราคาตลาด
10.บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

และมีราคายุติธรรม

รายไดจากการขายและใหบริการ
- Mono Broadcast จายคาบริการไฟฟาสํารอง สําหรับหอง
สตูดิโอที่ใชถายทํารายการตางๆ

ราคาตลาด ดังนัน้ จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุและมีราคา
ยุติธรรม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
รับ/ใชไป

เชาพื้นที่
- บริ ษั ท , Mono Info, Mono Production และ Mono
Broadcast จายคาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของกลุม
บริษัท

39.66

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล าวสนั บสนุ นธุ รกิ จปกติ ของกลุม บริษั ท โดย PA เป น
เจ า ของอาคารจั สมิ น อิ น เตอรเนชัน่ แนล ทาวเวอรบ ริ การให เชา พื้ น ที่
อัตราคาเชาและคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 112

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
 ผูสอบบัญชีของบริษัท
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

2555

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข

218

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด

2556

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2557

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัทผูสอบบัญชี

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2555 - 2557 ผานการตรวจสอบ โดยผูส อบบัญชีขางตน ซึง่
เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินสําหรับ
ป 2555 - 2557 ของบริษัทยอยในประเทศบางแหงไดผานการตรวจสอบ โดยผูส อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับผูสอบ
บัญชีขางตน สวนงบการเงินป 2555 - 2557 ของบริษัทยอยในตางประเทศผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในแตละ
ประเทศ
งบการเงินสําหรับป 2555 – 2557 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมี
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสวนของผูถือหุน และกระแส
เงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 113

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 25551/
ลานบาท
%

82.91
388.61
5.79
10.28
6.99
494.58

11.25
52.72
0.79
1.39
0.95
67.10

0.29
0.04
124.20 16.85
95.16 12.91
22.87
3.10
242.52 32.90
737.10 100.00

ป 25561/
ลานบาท
%

875.48
1,401.50
416.09
6.68
24.02
17.40
2,741.17

25.85
41.38
12.29
0.20
0.71
0.51
80.94

0.29
0.01
220.33
6.51
322.60
9.53
39.00
1.16
21.77
0.64
41.06
1.21
645.05 19.06
3,386.22 100.00

ป 2557
ลานบาท
%

598.07
400.07
577.61
7.74
54.32
21.45
1,659.26

10.48
7.01
10.12
0.14
0.95
0.38
29.08

0.14
0.00
503.82
8.83
1,222.23 21.42
2,147.88 37.66
142.40
2.50
29.12
0.51
4,045.59 70.92
5,704.85 100.00

สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 114

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลืน่ ความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลืน่ ความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
สวนที่ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถ อื หุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ อื หุน

ป 25551/
ลานบาท
%

ป 25561/
ลานบาท
%

ป 2557
ลานบาท

%

202.47

27.46

206.99

6.11

367.10

6.43

17.22
4.83
16.04
4.84
245.40

2.34
0.66
2.18
0.66
33.30

16.83
0.32
22.77
2.00
248.91

0.50
0.01
0.67
0.06
7.35

301.00
13.07
17.40
28.49
6.52
733.58

5.28
0.23
0.31
0.50
0.11
12.86

-

-

-

-

403.39

7.07

16.55
18.91

2.25
2.57

14.65
23.99

0.43
0.71

1,572.00
5.70
21.50

27.56
0.10
0.38

35.46
280.86

4.82
38.12

5.74
44.38
293.29

0.17
1.31
8.66

6.15
2,008.74
2,742.32

0.11
35.22
48.08

15.67
0.42

140.00
140.00
2,698.95

4.13
79.72

462.00
308.00
0.30
2,698.95

5.40
0.01
47.30

140.00
115.50
3.10

14.00
1.90
476.33 64.60
(152.69) (20.71)
456.24 61.88
456.24 61.88
737.10 100.00

14.00
0.41
392.25 11.58
(152.27) (4.50)
3,092.93 91.34
3,092.93 91.34
3,386.22 100.00

41.59
0.73
67.52
1.18
(153.83) (2.70)
2,962.53 51.92
2,962.53 51.92
5,704.85 100.00

หมายเหตุ : 1/งบการเงินป 2555 - 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อการเปรียบเทียบ
และวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 115

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557
งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจา ย
ตนทุนขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจา ย
กําไรกอนคาใชจา ยทางการเงินและคาใชจา ยเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 25551/
ลานบาท
%
1,538.21 98.49
23.66
1.51
1,561.87 100.00
568.55
87.63
232.26
888.44
673.43
(3.71)
669.72
(62.42)
607.30

(0.33)

36.40
5.61
14.87
56.88
43.12
(0.24)
42.88
(4.00)
38.88

ป 25561/
ลานบาท
%

ป 2557
ลานบาท
%

1,407.38
90.58
1,497.96

93.95
6.05
100.00

1,526.31
77.11
1,603.42

95.19
4.81
100.00

581.81
101.04
272.35
955.20
542.76
(2.56)
540.20
(39.08)
501.12

38.84
6.75
18.18
63.77
36.23
(0.17)
36.06
(2.61)
33.45

1,025.41
181.55
406.61
1,613.57
(10.15)
(15.42)
(25.57)
64.46
38.89

63.95
11.32
25.36
100.63
(0.63)
(0.96)
(1.59)
4.02
2.43

0.42

(1.57)
6.91

(0.33)
606.97

0.42
501.54

(1.33)
4.01
42.90

607.60
(0.30)
607.30

501.12
501.12

38.89
38.89

0.26
0.26

0.18
0.18

0.01
0.01

2,308.082/3/

2,854.063/

3,080.00

หมายเหตุ : 1/งบการเงินป 2555 - 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2557 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะหผล
การดําเนินงาน
2/
ปรับมูลคาที่ตราไวเปนหุนละ 0.10 บาท ทั้งนี้เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัทได
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุน ละ 0.10 บาท
3/
ปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ทั้ง นี้เพื่อ การเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
บริษัทไดจายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 6 หุน ปนผล
สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 116

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1/
ป 2555
ป 25561/
ป 2557
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

557.85

418.34

144.57

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(62.95)

(1,738.42)

(615.33)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(457.62)

2,112.23

194.91

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(0.33)

0.42

(1.56)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

36.95

792.57

(277.41)

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดป 2555 - 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2557 เพือ่ การเปรียบเทียบ

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนกําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

งบการเงินรวม
2555

2556

2557

2.12
2.03
2.27
4.63
77.67
73.34
4.91
5.39
66.80
15.78

11.01
10.60
1.69
3.79
94.99
52.42
6.87
5.31
67.74
34.12

2.26
2.02
0.29
3.54
101.69
87.95
4.19
7.44
48.39
57.49

63.69
42.24
1.52
85.85
38.88
168.80

58.66
32.13
6.05
92.52
33.45
28.24

32.82
(5.72)
4.81
(165.68)
2.43
1.28
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อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2555

2556

2557

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

95.26
578.71
2.45

24.31
312.22
0.73

0.86
26.11
0.35

0.57
178.48
1.04
95.80

0.09
192.00
0.18
113.57

0.93
14.20
0.10
662.38

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 1,603.42 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 มีจํานวน
1,497.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.04 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

1,526.31
77.11

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2556
(ลดลง)
1,407.38
118.93
90.58
(13.47)

1,603.42

1,497.96

2557

105.46

%
8.45
(14.87)
7.04

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 1,526.31 ลานบาท เมื่อเทียบกับป
2556 มีจาํ นวน 1,407.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 118.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.45 รายไดจากการขายและบริการแยกตาม
กลุมธุรกิจ เปนดังนี้
กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

1,412.51
113.80

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2556
(ลดลง)
1,308.23
104.28
99.15
14.65

1,526.31

1,407.38

2557

118.93

%
7.97
14.78
8.45

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจสือ่
อินเทอรเน็ต ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ และธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 1,412.51 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2556 มีจํานวน 1,308.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 104.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.97 โดยรายไดที่เพิม่ ขึ้นสวน
ใหญเปนรายไดจากการใหบริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยสามารถประมูลใบอนุญาตใหใชคลืน่ ความถีเ่ พื่อให
บริ ก ารโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ ใ นหมวดหมู ทั ่ว ไปแบบความคมชั ด ปกติ (ช อ ง
MONO29) ซึง่ กําลังไดรับความนิยมจากผูชม สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
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รายไดจากกลุม ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 113.80 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 มีจํานวน 99.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.65 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 14.78 จากธุรกิจภาพยนตร
รายไดอืน่ ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 77.11 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 มีจํานวน 90.58
ลานบาท ลดลง 13.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.87 จากรายไดดอกเบี้ยทีล่ ดลง
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได
ตนทุน คาใชจาย ต นทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีจํานวน 1,564.53
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 มีจาํ นวน 996.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 567.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.95

รายการ

2557

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2556
(ลดลง)
581.81
443.60
101.04
80.51
272.35
134.26

%

ตนทุนจากการขายและใหบริการ
คาใชจา ยในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร

1,025.41
181.55
406.61

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได

1,613.57
15.42
(64.46)

955.20
2.56
39.08

658.37
12.86
(103.54)

68.92
502.34
(264.94)

1,564.53

996.84

567.69

56.95

รวมทั้งสิ้น

76.24
79.68
49.30

การเพิ่มขึน้ ของตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการที่บริษัทยอยสามารถประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถีเ่ พื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
สงผลใหบริษัทยอยดังกลาวตองจัดหาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและโครงขาย เพื่อใชในการออกอากาศรวมถึงตนทุน
Licenses คา Content อีกทั้งการประชาสัมพันธเพื่อใหชอง MONO29 เปนที่รูจักแกสาธารณชน
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรวมในป 2557 จํานวน 38.89 ลานบาท เมือ่ เทียบกับป 2556 มีจํานวน 501.12
ลานบาท ลดลง 462.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.24 เนือ่ งจากในป 2557 บริษัทยอยเริม่ ทําธุรกิจทีวีดิจิตอลทําใหมี
ตนทุนคา License, คาใหบริการโครงขาย, คา Content และคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการทํา
ประชาสัมพันธชองทีวีดิจิตอล แตรายไดสื่อธุรกิจทีวีดิจิตอล เริ่มรับรูรายไดในไตรมาสที่ 3 และเริ่มเติบโตในไตรมาสที่ 4
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2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิน้ ป 2557 มีจํานวน 5,704.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน
2,318.63 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,400.54 ลานบาท และลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน
1,081.91 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 400.07 ลานบาท ลดลง 1,001.43 ลานบาท จากการนําไปลงทุนซือ้ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ รวมถึงจัดหา Content เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ตนทุนการไดรั บใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ ใหบริ การโทรทัศนใ นระบบดิจิตอลประเภทบริ การทางธุรกิ จ
ระดับชาติในหมวดหมูท ั่วไปแบบความคมชัดปกติที่บริษัทยอยที่สามารถประมูลได จํานวน 2,147.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น
2,108.88 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 1,222.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 899.63 ลานบาท และทีด่ ิน อาคารและ
อุปกรณ 503.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 283.49 ลานบาท
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2557 มีจํานวน 2,742.32 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2556 จํานวน
2,449.03 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 484.67 ลานบาท และเพิ่มขึน้ ของหนี้สินไมหมุนเวียน
จํานวน 1,964.36 ลานบาท
หนีส้ นิ หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 301.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น
301.00 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 367.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 160.11 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนทีเ่ พิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ตนทุนการไดรบั ใบอนุญาตใหใชคลืน่ ความถีส่ ทุ ธิจากสวนทีค่ รบกําหนดชําระภายในหนึง่ ป จํานวน 1,572.00 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 1,572.00 ลานบาทและเงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 403.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 403.39 ลาน
บาท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิน้ ป 2557 มีจํานวน 2,962.53 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน
130.40 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 จํานวน 38.89
ลานบาท ในขณะทีม่ เี งินปนผลจายจํานวน 341.60 ลานบาท จึงสงผลใหกาํ ไรสะสมลดลง 302.71 ลานบาท และระหวางป
2557 บริษัทมีทุนเพิ่มขึ้นจากการจายหุนปนผล 168.00 ลานบาท
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โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนีส้ ินรวม จํานวน 2,742.32 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
48.08 ของหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน สวนของผูถือหุน จํานวน 2,962.53 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.92 ของ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.93 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.84 เทา
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 32.82 ลดลงจากป 2556
รอยละ 25.84 และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.43 ลดลงจากป 2556 รอยละ 31.02 สาเหตุหลักทีท่ าํ ใหอัตราสวนในการทํา
กําไรลดลงจากปกอนเนื่องจากป 2557 บริษัทยอยไดเริม่ ทําธุรกิจทีวีดิจิตอล ทําใหมีตนทุน คาใชจายเพิ่มขึ้น เชน ตนทุน
คา License, คาใหบริการโครงขาย, คา Content และคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการทําประชาสัมพันธ
ชองทีวีดิจิตอล จึงสงผลใหอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆ ลดลงจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป
2557 อยูที่รอยละ 1.28 ลดลงจากป 2556 รอยละ 26.96 จากกําไรที่ลดลงจากเหตุผลขางตนดวยเชนกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สําหรับป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 26.11 ลดลงจากปกอน
รอยละ 286.11 และอัตราหมุนของสินทรัพย 0.35 เทา ลดลงจากปกอ น 0.38 เทา เนื่องจากป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมี
กําไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพยสนิ รองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 2.26 เทา ลดลงจากปกอน 8.75 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 2.02 เทา ลดลงจากปกอ น 8.58 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2556 เนือ่ งจากมีการซือ้
ทรัพยสินและ Content เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2557 อยูที่ 0.93 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.84 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2557 บริษทั มีหนีส้ นิ จากการไดรบั ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษทั ยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่ตองจายในอนาคตทัง้ สิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ

จํานวนเงิน

ภายใน 1 ป

179

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

343

มากกวา 5 ป

477

สวนที่ 3 หัวขอที่ 14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 122

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
-ประธานกรรมการ
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
42

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political
Science, UK

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
72.00

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
และประธานกรรมการ

2544 – ปจจุบัน
2551 – 2553

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2555 – ปจจุบัน
กรรมการ
2551 – ปจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ

2549 - ปจจุบัน

กรรมการ

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ

2538 – ปจจุบัน

กรรมการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บมจ. ทีทแี อนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส
/ ธุรกิจโทรคมนาคม

บจก. พีวเี อส ดีเวลล็อปเมนท
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษทั ยอยของ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บจก. ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
/ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต และแอพพลิเคชัน่
บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด
/ ธุรกิจใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง
สําหรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
บริษทั ยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. เอ็มเมอรัลด ฟารม / ธุรกิจปศุสัตว

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 124

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

2. นายโสรัชย อัศวะประภา -รองประธานกรรมการ

-ประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ Alliant International University,
San Diego, USA
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน 21/2552
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 104/2551
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 72/2551
- หลักสูตร Different 2014 รุน 2/2557
สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
2.34

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
2551 - 2556
กรรมการอิสระ และ
บมจ. ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ธุรกิจผลิตและจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ทรัพยสี่นอง / ธุรกิจรานอาหาร
2550 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. อาซาวา / ธุรกิจเสื้อผา
2550 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ธนาฟาไทย / ธุรกิจขายสงรถยนต
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร เรนททลั
/ ธุรกิจรับซอมรถยนต
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ และ
บจก. โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ
กรรมการบริหาร
/ ธุรกิจซื้อขายรถยนต ยานพาหนะทุกชนิด
2545 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษทั ยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
2541 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท
/ธุรกิจรับโอนกิจการ,ทรัพยสิน,ใหเชาซื้อทรัพยสิน
2552 - 2555
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 125

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

3.นายนวมินทร ประสพเนตร -ผูชวยประธานกรรมการ

42

- ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

ชื่อ-สกุล

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาทีก่ ารตลาด
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

Bentley College, Massachusetts, USA
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน 21/2552
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 104/2551

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
0.74

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

5.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

-กรรมการ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่บริหาร
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555
-กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

39

59

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมอุตสาหการ
Yonsei University, Seoul, Korea
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 103/2551
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมดานสําโรง
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 105/2551

2555 - ปจจุบัน

ผูช ว ยประธานกรรมการ,
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่การตลาด
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปจจุบัน
กรรมการ

0.62

0.26

ไมมี

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2549 – ปจจุบัน
กรรมการ
และกรรมการผูจดั การ
2555 - ปจจุบัน

ไมมี

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2546 - ปจจุบัน

4.นายซัง โด ลี

ตําแหนง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
บจก. กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท
/ ธุรกิจรับซื้อและแปรสภาพวัสดุใชแลว
บริษทั ยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. นาเวสโก / ธุรกิจลงทุนในประเภท
ตางๆ นําเขาและสงออกสินคา
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บริษทั ยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

กรรมการ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปจจุบัน
กรรมการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 126

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

5.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
(ตอ)

6.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน -กรรมการ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่การเงิน
และบัญชี

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555
-กรรมการอิสระ
-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

46

62

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 105/2551

0.40

- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
- วุฒบิ ตั รผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตรผูต รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุน ที่ 1
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2549 - ปจจุบัน

กรรมการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจจําหนายเครื่องสําอาง เครื่องมือ
อุปกรณเสริมความงาม
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ

2546 – 2551
บรรณาธิการบริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
2548 - 2551
การเงิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. ไทยวาโก
/ ธุรกิจผลิต คาสง สงออกชุดชัน้ ในสตรี
บมจ. บรุคเคอร กรุป
/ ธุรกิจรับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
ปญหาเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม

บมจ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ / ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 127

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
(ตอ)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2542 - 2552

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ และ

บมจ. ทีทแี อนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน

กรรมการตรวจสอบ
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น - ไมมี -

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554

ปจจุบัน

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554
หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552

ปจจุบัน

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552

ตําแหนง

กรรมการวิชาชีพบัญชี ดาน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

บัญชีภาษีอากร
วิทยากรพิเศษ

มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุน 2/2551
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุน 5/2550
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน1/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุน 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 128

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
8.นายปรีชา ลีละศิธร

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุน 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน 25/2552

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานกรรมการสรรหาและ / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
พิจารณาคาตอบแทน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซีแพนเนล
/ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตกอสราง
2553 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส
/ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา
ประเภทโลหะมีคา
2550 - ปจจุบัน
รองกรรมการผูจัดการ
บมจ. หลักทรัพย ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย
2546 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. วาย แอล เอ็น / ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่นๆ
2545 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. แอ็ลไลแอนซ
/ ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
2543 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอรตี้
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
2527 - ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. มานะกิจเจริญ
/ ธุรกิจจําหนายอสังหาริมทรัพย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 129

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

9.นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ -กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุน 101/2556
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7/2551

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการสรรหาและพิจารณา / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
คาตอบแทน

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
2548 - ปจจุบัน

กรรมการ

2547 - ปจจุบัน

กรรมการ

2545 - ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2545 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

บจก. ขาวสารทรัพยสิน ดีเวลลอปเมนท /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บจก. มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท /
ธุรกิจรับบริหารงานสถานีวิทยุ โทรทัศน
บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจใหคําปรึกษา
ดานการลงทุนและบริหารงานขาย
บจก. มีเดีย เชคเกอร
/ ธุรกิจจําหนายสื่อโฆษณา
บจก. นินจา เอนเทอเทนเมนท
/ ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินคา
บจก. ซีดีซี วัน
/ ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
บจก. บานานา แอนด ซันส
/ ธุรกิจขายปลีกรานอาหารฟาสตฟูด
บจก. เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม
/ ธุรกิจขายปลีกอุปกรณสํานักงาน
เครื่องใชไฟฟา อาหารและเครื่องดื่ม
บจก. นิวไวเต็ก / ธุรกิจขายปลีกสิ่งพิมพ,
กระดาษ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 130

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

10.นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน -ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
-ผูอํานวยการ
กลุมธุรกิจอินเทอรเน็ต
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
11 มีนาคม 2557

34

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Software and
System, University of Technology, Sydney,
Australia

0.21

ไมมี

2557 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจ
อินเทอรเน็ต กรรมการบริหาร / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
และ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

11.นายธวัตวงศ ศิลมานนท -ผูอํานวยการอาวุโส

39

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุน 1/2555

0.04

ไมมี

2552 - ปจจุบัน

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุน 1/2555

0.21

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ผูอํานวยการอาวุโส
กลุมธุรกิจระหวางประเทศ และ / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริษทั ยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการผูจัดการ
บจก. โมโน ทราเวล / ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ใหบริการจองที่พักออนไลน
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจโมบาย บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ
-กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2552

12.นายจิรประวัติ บุณยะเสน -ผูอํานวยการ
กลุมธุรกิจโมบาย
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
15 มีนาคม 2545

46

ชวงเวลา

2550 - ปจจุบัน
2549 - 2551
ไมมี

2545 - ปจจุบัน

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 131

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

13.นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ -เลขานุการบริษัท 2/

-ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล
กิจการ

อายุ
(ป)
45

วันที่ไดรับแตงตั้ง
14 มีนาคม 2555

14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ -ผูอ าํ นวยการฝายบริหาร
สํานักงาน

วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 เมษายน 2551

43

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุน 9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุน 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุน 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน 28/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business
Management for Internal Audit ป 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

0.07

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการระหวางประเทศ
Oxford Brookes University, UK

0.14

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2555 - ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ

ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน และสือ่ สารองคกร
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สํานักงาน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ

2551 - 2555
2547 - 2550

ไมมี

2551 - ปจจุบัน
2551
2546 - 2551

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 132

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

15.นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

-ผูชวยผูอ าํ นวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

40

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.04

- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุน 1/2555

0.04

ไมมี

บัญชีและการเงิน
-กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2556

44

ชวงเวลา
2555 - ปจจุบัน
2551 - 2555

วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 กรกฎาคม 2555

16.นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข -ผูชวยผูอํานวยการฝาย

ประสบการณทํางาน

ไมมี

2556 - ปจจุบัน

2548 - 2555

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ
การเงิน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

หมายเหตุ: 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร (นับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ป 2556 – 2557 ยังไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ ของกรรมการและผูบริหารทั้ง 16 ทาน
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 3,079,999,975 หุน มูลคา หุนละ 0.10 บาท
2/ หนาที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษทั เลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน รายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14
ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 133

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทยอย บริษทั รวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
MONO
TECH

รายชื่อ

บริษัทยอย (ประเทศไทย)

MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
ENT

MONO
FILM

MONO
INFO

PRODUCTION

BROADCAST

MONO

MONO

1. นายพิชญ

โพธารามิก



/

/

/

/

/

/

/

2. นายโสรัชย

อัศวะประภา

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

3. นายนวมินทร

ประสพเนตร

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//,///

4. นายซัง โด

ลี

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//,///

/,//

//

5. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

6. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

/

8. นายปรีชา

ลีละศิธร

/

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

/

10. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

//,///

//

//

//

//

//

//

//

11. นายธวัตวงศ

ศิลมานนท

///

12. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

///

13. น.ส.ปติฤดี

ศิริสัมพันธ

///

14. น.ส.เบญจวรรณ

รักวงษ

///

15. นายธีรศักดิ์

ธาราวร

///

16. น.ส.ปวีณา

พูนพัฒนสุข

///

หมายเหตุ :



//

=
=

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

/

/ =
/// =

กรรมการ
ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 134

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

MONO
SPORT
ENT

MONO
RADIO

บริษัทยอย (ตางประเทศ)

MONO
MONO
RADIO
INDO
BROADCAST

MONO
KOREA

MONO
VIETNAM

MONO
HK

/

/

/

1. นายพิชญ

โพธารามิก

/

/

/

2. นายโสรัชย

อัศวะประภา

/,//

/,//

/,//

//

/,//

/,//

/,//

3. นายนวมินทร

ประสพเนตร

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

4. นายซัง โด

ลี

/,//,///

//

//

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

5. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

6. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

//

//

//

//

//

//

//

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

8. นายปรีชา

ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

10. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

//

//

//

//

//

//

//

11. นายธวัตวงศ

ศิลมานนท

/

/

/,///

12. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

13. น.ส.ปติฤดี

ศิริสัมพันธ

14. น.ส.เบญจวรรณ

รักวงษ

15. นายธีรศักดิ์

ธาราวร

16. น.ส.ปวีณา

พูนพัฒนสุข

หมายเหตุ :



//

=
=

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

/ =
/// =

กรรมการ
ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 135

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

1. นายพิชญ
2. นายโสรัชย
3. นายนวมินทร
4. นายซัง โด
5. นายศิริ
6. นายคมศักดิ์
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา
9. นายเกรียงศักดิ์
10. นายปฐมพงศ
11. นายธวัตวงศ
12. นายจิรประวัติ
13. น.ส.ปติฤดี
14. น.ส.เบญจวรรณ
15. นายธีรศักดิ์
16. น.ส.ปวีณา
หมายเหตุ :
1. TTTBB

โพธารามิก
อัศวะประภา
ประสพเนตร
ลี
เหลืองสวัสดิ์
วัฒนาศรีโรจน
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร
เธียรนุกุล
สิรชัยรัตน
ศิลมานนท
บุณยะเสน
ศิริสัมพันธ
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
/

TTTBB

TTTI

/

/

JINET JASTEL
/

/

ACU

PA

ACES

/

/

/

TOYOTA
PS

GS

MS

/,//
/

/,///

= กรรมการ

= บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด

// = กรรมการบริหาร

/// = ผูบริหาร

2. TTTI

= บจก.ทริปเปลที อินเทอรเน็ต

3. JINET

= บจก. จัสมิน อินเตอรเน็ต

4. JASTEL = บจก. จัสเทล เน็ทเวิรค

5. ACU

= บจก.อคิวเมนท

6. PA

= บจก.พรีเมียม แอสเซท

7. ACES

= บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอรวิส

8. TOYOTA PS = บจก. โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ 9. GS

10. MS

= บจก.มีเดีย เชคเกอร

= บจก. กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 136

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ยอย
รายละเอียดกรรมการของบริษทั ยอย
บริษัทยอย 1
รายชื่อ

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

นายพิชญ
นายโสรัชย
นายนวมินทร
นายซัง โด
นายศิริ
นายคมศักดิ์
นายปฐมพงศ

MONO
INFO
โพธารามิก
อัศวะประภา
ประสพเนตร
ลี
เหลืองสวัสดิ์
วัฒนาศรีโรจน
สิรชัยรัตน

/
/,//
/,//
/,//,///
/
//
//

// = กรรมการบริหาร
/// = ผูบริหาร
หมายเหตุ : / = กรรมการ
1.บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยที่มีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม
ของป 2557

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 137

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษทั
หัวหนางานผูต รวจสอบภายใน
บริษทั ไดวาจาง “บริษทั เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด” เขาทําหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบภายใน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพือ่ ติดตามและ
ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานแตละฝาย สอบทาน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิม่ เติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึง่ มีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสวนศรี สวนกูล
(อายุ 54 ป)

ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- หัวหนางานตรวจสอบภายใน
- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
- ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

- หลั ก สู ต ร วิ ธี ป ระเมิ น ความเสี ่ย งเพื่ อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน จั ดโดยสภาวิ ชาชี พบั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ (20 - 21 ธันวาคม 2557)
- หลักสูตร วิเคราะหประเด็นรอนกับการตรวจสอบบัญชี
สํ าหรั บ กิ จการทั ่ว ไป จั ด โดย มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น
(7 - 8 มิ.ย. 2557)
- หลักสูตร บทบาทของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ ( IT AUDIT ) จัดโดย บริษทั ดี ไอ เอ จํากัด
(3 พ.ค. 2557)

ชวงเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน

2550 – ปจจุบัน หัวหนางานตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

2539 - ปจจุบัน กรรมการบริหารดานบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา
ธุรกิจ (1995)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 138

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ระเบียบขอบังคับบริษัท นโยบาย
บริษัท กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 เปน ตน
ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารในเรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ติดตามใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติอยางถูกตอง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใหมๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาทีด่ ังกลาว นอกจากนี้ ยังวาจาง บริษัท เสรี มานพ แอนด
ดอลย จํากัด ทีป่ รึกษากฎหมายภายนอก เพื่อชวยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตางๆ
ชื่อ-สกุล

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ

(อายุ 45 ป)

ตําแหนง
- เลขานุการบริษัท
- ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
0.071/

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ชวงเวลา

2555 – ปจจุบัน
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for 2551 - 2555
Internal Audit ป 2557 สภาวิชาชีพบัญ ชีใ นพระบรม
ราชูปถัมภ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 - 2550
(IOD)
หลั ก สู ต ร Board Reporting Program (BRP) รุ น
9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP)
รุน 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุน 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน
28/2551

ตําแหนง

หนวยงาน

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เทคโนโลยี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่

1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร (นับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 139

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน
- ไมมี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสนิ หนา 140

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปน
กรรมการอิสระ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒดิ า นการบัญชี ดานการเงินและการบริหารองคกร โดยมี นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธรและนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล เปนกรรมการตรวจสอบ และ
นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหนางานตรวจสอบภายใน ทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบทีไ่ ดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และได มี ก ารประเมิ น ตนเองกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที ่ดั ง กล า วเป น ประจํ า ทุ ก ป ในป 2557
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารดวย นอกจากนี้ยังไดมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุด
ยอยอืน่ ๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน
ในป 2557 กรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชุม ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

5/5

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ นาที่ ไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2557 ของบริษทั และงบการเงินรวมกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยไดสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากผูบ ริหารและผูส อบบัญชี ในเรือ่ งความถูกตอง
ครบถวน เชื่อถือไดของงบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนีม้ กี ารประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในอยางเปน
อิสระ รับฟงคําชี้แจง ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ และคําชี้แจงของผูที่รับผิดชอบ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หนา 141

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวารายการคาและรายการระหวางกันกับ
บริษัทที่เกี่ยวของนั้นไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวนแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลองกับผูส อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นวารายการดังกลาวไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
3. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมกับ
ผู ส อบบั ญ ชี แ ละหั ว หน า งานตรวจสอบภายในทุ ก ไตรมาส เพื ่อ ให บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที เ่ พี ย งพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน โดยใหคํานึงถึงการบริหารความเสี่ย งทั่วทั้ง องคก ร
ใหมีการใชทรัพยากรที่คุม คาและประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินทีเ่ หมาะสม ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินที่
เชือ่ ถือได และใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกีย่ วของ โดยใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางทีก่ ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลองกับผูส อบบัญชีวา ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งมีความเพียงพอและเหมาะสม
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองทีเ่ ปนสาระสําคัญ
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้งระเบียบขอกําหนดของบริษัท ทัง้ นีจ้ ากการรายงานของผูต รวจสอบ
ภายใน ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไม
ปฎิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
5. สอบทานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดจัดทําขึ้นตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการ
จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติทีด่ ีตอลูกคา คูค าและผูม ีสวนไดเสีย
อยางเปนธรรม นอกจากนีย้ ังไดมีการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการประเมิน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
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6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และไดมีการใหขอแนะนําและติดตามการดําเนินการ แกไขตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปองกันทุจริต ไมสนับสนุนการ
คอรรัปชัน่ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานและพิจารณาอนุมัติใหปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกั บ องค ก ร นอกจากนี ค้ ณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณา
งบประมาณประจําปในการจางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความ
เพียงพอเหมาะสมของบุคลากรหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมและไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตัง้ ผูสอบบัญชีซึง่ มีความเปนอิสระ และเสนอคาตอบแทนของผูส อบ
บัญชี เพือ่ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ ือหุน สามัญประจําป 2558 เพื่อพิจารณา
อนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และระดับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ เอือ้
อนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แหง
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2558 โดยมีคาตอบแทนในการสอบ
บัญชีของบริษัท จํานวนเงินไมเกิน 1,160,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) และรับทราบคาสอบบัญชีงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2558 ทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 6,290,300 บาท (หกลานสองแสนเกา
หมื่นสามรอยบาทถวน)
คณะกรรมการตรวจสอบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไดให
ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ใหมีการคํานึงถึง
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชือ่ ถือได รวมทั้งให
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย า งสม่ ํา เสมอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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